VAPEPA TAMPERE 20 VUOTTA –HISTORIIKKI
Valtakunnallisesti Vapepa on jo yli 45-vuotias, Tampereella ollaan nyt 20vuotiaita. Hämäläisellä ripeydellä on lähdetty liikkeelle. Etsintöjä on tuona
aikana ehtinyt olla 103 kappaletta, toimikunnassa onkin useita yli 50 etsinnän
”veteraaneja”.
Vaikka 20 vuotta on kovin lyhyt aika historiankirjoitukselle, on se kuitenkin
melko pitkä aika vapaaehtoistyössä. Myös nykyisenä tehokkaana tietotekniikan
voittokulun sekä vahvan henkilötietosuojan aikana on havaittavissa, että viittä
vuotta vanhempia asioita harvoin säilytetään, vanhimmat viralliset tiedonjyvät
saattavat hyvällä onnella löytyä jopa kymmenen vuoden kuluttua. Tämän takia
suosittelen muidenkin Vapepa-toimikuntien kirjoittavan alkuhistorioitaan
muistiin niin kauan kuin alkuperäisiä perustajia on olemassa ja papereita tallella.
Kaikenlaisista hienoista tietojärjestelmistä riippumatta (tai niistä johtuen)
paperille kirjoitettu tieto tuntuu säilyvän paremmin kuin mikään muu.
Tämä historiakooste ei tietoisesti ole taideteos, eikä mikään kaikenkattava
raporttivihkonen. Mutta kyllä tämä kuitenkin valottaa toimikunnan tähänastista
elämää.
Tiedon kokoamisen mahdollistivat muutamien alusta asti mukana olleiden
vapepalaisten muistitiedot sekä henkilökohtaiset muistiinpanot ja arkistot.
Tähän Vapepa Tampereen 20-vuotishistoriikkiin ovat tietoja antaneet ainakin:
alusta asti mukana olleet vanhat kähmyt Rainer "Finski" Suomi ja Tero ”Tensu”
Ahtee (pääosa valokuvista), arkistojansa kaivelleet valmiuspäälliköt Tommi
Mattila ja Martti Tuimala sekä Marjut Valta-Taiponen, päähälyttäjä ja
valmiuspäivystäjä Anneli Häkkinen. Lisäksi yksityiskohtia ovat valottaneet
Elina Sieppi, Kalle Lampila, Timo Häkkinen, Eeva Huhtasalo, Katja Ruostila,
Pekka Malminen, Jaana Haarni, Jarkko Järvinen, Veikko Kuumola, Sari
Tuomivaara, Liisa Flinck-Vasama, Keijo Mäkelä, Merja Elijoki, Minna
Knuuttila, Minna Hilden ja Seppo Perko. Kiitokset kaikille teille jotka olette
olleet tekemässä historiaa.
Tähän lyhyeen historiikkiin on koottu vain oleellisimmat ja vanhimmat tiedot.
Paljon materiaalia on jäänyt näiden sivujen ulkopuolelle. On hyvin todennäköistä, että tähän historiikkiin liittyvää materiaalia löytyy lisää vielä
myöhemminkin. Pyydänkin ystävällisesti toimittamaan kopiot löytyneistä lisäja täydennysmateriaaleista Tampereen paikallistoimikunnalle, yhteystiedot
löytyvät www-sivuilta.
Mansessa nääs tammikuun lopussa 2010
Tero Ahtee
Vapepa Tampere 20 vuotta historiikkitoimikunta
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PIRKANMAAN POLIISILAITOKSEN TERVEHDYS 20-VUOTIAALLE
VAPEPAN TAMPEREEN PAIKALLISTOIMIKUNNALLE
Allekirjoittanut onnittelee lämpimästi koko Pirkanmaan poliisilaitoksen
puolesta vapaaehtoisen pelastuspalvelun 20-vuotiasta Tampereen paikallistoimikuntaa.
Henkilökohtaisesti olen ns. Vapepa-yhdyshenkilö Pirkanmaan poliisilaitoksessa ja erityisesti Tampereen alueen asioissa. Toimin yhdyshenkilönä jo
Tampereen poliisilaitoksessa. Olen seurannut paikallistoimikunnan toimintaa
tarkemmin koko 2000 -luvun. Käyn silloin tällöin erilaisissa asiaan liittyvissä
kokouksissa, luennoimassa, järjestelen poliisimiehiä luennoimaan Vapepan
koulutustilaisuuksiin ja asiatarkistan Vapepan poliisille osoittamia laskuja. Näin,
poliisinäkökulmasta tarkasteltuna, olen aika hyvin selvillä Vapepalaisten /
Tampereen paikallistoimikunnan toiminnasta. En nosta tässä yhteydessä esiin
historiaa, yksittäisiä tapauksia tai yhteistyön erilaisia muotoja. Tuon vain esiin
sen, miltä paikallisesta poliisista tällä hetkellä tuntuu vapaaehtoisen
pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunnan toiminta.
Syntymästä on jo siis aikaa ja toiminta on nyt saavuttanut nuoren aikuisiän.
Kasvatus on ollut nykytilanteen ja onnistumisten valossa ilmeisen onnistunutta
eikä puberteettikaan ollut vaikea. Kuten jo mainitsin, niin sen vaiheen olen
seurannut tarkemmin ja kasvatusasioissa ehkä jopa hieman avustanut murrosiän
taitekohdissa. Tarvetta ei välttämättä olisi ollut ja kyllähän ne paremmatkin
perheet tarvitsevat joskus poliisin apua kasvatusongelmissaan.
Keskustelen säännöllisesti Pirkanmaan poliisilaitoksen poliisimiesten kanssa
paikallistoimikunnan vapaaehtoisten ja Pirkanmaan poliisilaitoksen yhteistoiminnasta. Saan poliisimiehiltä aina pelkästään positiivisia kommentteja.
Hämmästelen jatkuvasti vapaaehtoisten pyyteettömyyttä, positiivista asennetta,
tarkkuutta, iloista mieltä, hurttia huumoria ja suurta sydäntä. Nämä positiiviset
asiat näkyvät aina poliisin ja vapaaehtoisten yhteistyössä. Hämmästelen sen
vuoksi, että kokemukset ja vapaaehtoisistani saamani palaute on aina
positiivista. Sehän ei ole tyypillistä, koska yleensä toiminnassa tai yhteistyössä
ilmenee aina joitakin pieniä negatiivisiakin asioita. Mielestäni onnistuneen
toiminnan perustana on juuri tuo vapaaehtoisuus, jossa ilmenee esiin nostamani
positiiviset asiat. Em. tilaisuudet ja tapahtumat, joissa olen ollut läsnä, ovat aina
olleet rentoja, iloisia ja huumoripitoisia. Rentoudesta huolimatta toimintaa
kuitenkin kehitetään koko ajan aktiivisesti ja määrätietoisesti. Tämä on
ihailtavaa toimintaa, koska vapaaehtoistoiminta tehdään normaalin leipätyön ja
oman sosiaalisen elämän lisäksi.
Vaikka tässä nyt mennyttä muistellaan ja historiikkia kirjoitellaan, niin toivon,
että paikallistoimikunnan aikuisikä ei lopu koskaan eli toiminta jatkuu hamaan
tulevaisuuteen. En usko, että kukaan haluaa nähdä Tampereen paikallistoimikuntaa Koukkuniemessä, muuten kuin etsintää aloittamassa.
Tampereella 28. tammikuuta 2010
Ismo Rajala, komisario
Pirkanmaan poliisilaitos
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VALMIUSPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS
Tampereen aluetoimikunta, nykyinen paikallistoimikunta on vuosien saatossa
vakiinnuttanut paikkansa Vapepa-toiminnassa ja on tällä hetkellä yksi Suomen
aktiivisimpia sekä vapaaehtoisten että hälytysten määrillä mitattuna. Minulla on
ilo ja kunnia onnitella toimikuntaa paitsi toiminnan uuden vuosikymmenen
vaihtumisesta, myös siitä, että se on onnistunut ylläpitämään ja kehittämään
toimintaa pitkäjänteisesti koko sen historian ajan. Tähän on vaadittu asialle
omistautuneita, sitoutuneita ja innokkaita ihmisiä.
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa todetaan hyvän sisäisen turvallisuuden
syntyvän monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
osallistuu omalta osaltaan yhteiskunnan turvallisuutta lisäävään toimintaan
varmistamalla vapaaehtoisten järjestäytyneen avun silloin, kun sitä tarvitaan.
Tampereen ja lähiympäristön hälytysryhmät ovat ennakkoluulottomasti
osallistuneet etsintöjen lisäksi myös mitä erilaisimpiin tehtäviin toisten ihmisten
auttamiseksi ja tukeneet myös naapuritoimikuntia tarvittaessa. Siitä suuri kiitos.
On myös muistettava, että vain pieni osa toiminnasta näkyy hälytysmääriä
tarkastelemalla: usein vähälle huomiolle jää se valtava määrä taustatyötä, jota
valmiuden ylläpito vaatii.
Tulevien vuosien haasteemme liittyvät paitsi toimintaympäristömme
muutoksiin, myös Vapepan sisäiseen vahvistamiseen. Tarvitsemme uusia
vapaaehtoisia mukaan, jotta voimme pitkällä tähtäimellä jatkaa toimintaa
ihmisten auttamiseksi katkaisematta valtakunnallisesti 46-vuotiasta ja
Tampereella 20 vuotta kestänyttä jatkumoa. Tästä rekrytoinnista vastaa jokainen
vapepalainen omalta osaltaan. Suuri yleisö tuntee meidät vielä kovin huonosti, ja
tällä saralla meillä riittää vielä kovasti tekemistä: tarjotkaamme aktiivisesti
uusille vapaaehtoisille mahdollisuutta tulla tekemään työtä toisten ihmisten
hyväksi. Oman hälytysryhmän toiminnan ylläpito ja vahvistaminen auttaa
yhteisen tavoitteemme toteuttamisessa. Mitä enemmän ihmiset oppivat Vapepaa
tuntemaan, sen helpompi meidän on saada uusia henkilöitä mukaan. Samalla
voimme osaltamme vahvistaa kansalaisten turvallisuudentunnetta: Suomessa,
Tampereella ja naapurikunnissa, kenties naapurissanikin on koulutettuja,
pyyteettömästi toimivia ihmisiä, jotka ovat kellonaikaan ja säätilaan katsomatta
valmiita lähtemään auttamaan hädässä olevia.
Lämpimät onnentoivotukset ja suuret kiitokset!
Marjut Valta-Taiponen,
Valmiuspäällikkö, SPR Hämeen piiri
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VAPEPA TAMPEREELLA 20 VUOTTA
Haluan onnitella Tampereen aluetoimikuntaa lämpimästi ansiokkaasta
työstänne Vapepan kehittymisessä alueellanne ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa.
Olen saanut olla mukana kouluttamassa Tampereen aluetoimikunnan
jäsenistöä kuluneen 20 vuoden aikana usean kerran. Aletoimikunta on
järjestänyt jäsenistölleen monenlaista kohdennettua koulutusta ja jäsenistöä on
kouluttautunut monilla erillisillä kursseilla. Olette nähneet tärkeänä moninaisuuden Vapepa-toiminnassanne. Siitä on hyvin osoituksena uuden toiminnan,
toimintamuotojen, koulutusmateriaalien, yhteistyön ja yksilöllisyyden
kehittäminen.
Olen saanut olla tekemisissä jäsenistönne kanssa myös luottamustoimien
kautta ja siellä näkyy myös vahva otteenne toimintaan. Ihailtavaa on myös ollut
huomata kuinka alueeltanne valmistuu valmiuskouluttajia ja he ovat myös
aktiivisia osallistujia toimintaan ja kehittävät ja kouluttavat kursseilla
aktiivisesti.
Maakuntatoimikunnassa näkyy myös teidän aktiivinen toimintanne ja
kannanottonne asioihin ja asioiden kehittämiseen. Siitä myös lämmin kiitos.
Aktiivisuus monella taholla tulee kaikkien hyödyksi.
Viranomaistahot käyttävät entistä enemmän vapaaehtoisia erilaisiin
hälytyksiin. Hälytykset eivät enää ole pelkästään etsintään liittyviä, vaan
viranomaiset ovat huomanneet meidän mahdollisuutemme toimia myös muissa
hälytystehtävissä. Näihin haasteisiin aluetoimikuntanne on vastannut erittäin
hyvin ja innostuneesti. Hälytystehtävät ovat myös monella tasolla rasittavia ja se
on tärkeää huomioida vapaaehtoiskentällä ja näin ollen myös sitä kautta arvostaa
meidän vapaaehtoisia.
Toimikuntanne on tässä asiassa myös hyvin kunnostautunut ja huomioitte
toimijoitanne ja heidän jaksamistaan. Kouluttautuminen ja toiminnan
kehittäminen ovat uusissa toiminnoissa tärkeä tukipilari.
Haluan toivottaa kymmeniä toimintavuosia lisää aluetoimikunnallenne.
Muistakaa pitää huolta itsestänne ja toisista.
Hyvää toimintavuotta 2010 ja lämpimät onnittelut juhlivalle toimikunnallenne.
Pia Yli-Pirilä
Maakuntatoimikunnan puheenjohtaja
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvä lukija, kädessäsi on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen
paikallistoimikunnan 20-vuotishistoriikki. Toimikunta perustettiin 15.02.1990
aluetoimikunnan nimellä ja tämän vuoden alusta nimi muuttui paikallistoimikunnaksi koko Vapepan johtosääntöuudistuksen yhteydessä, kuten
seuraavilta sivulta voi tarkemmin lukea.
Vapepa perustettiin 1964 avustamaan viranomaisia erityisesti etsintätehtävissä. Eksyneiden etsinnöissä oli useaan otteeseen todettu, että viranomaisten voimavarat eivät olleet yksin riittävät ja avuksi tarvittaisiin hyvin
koulutettuja johdettuja vapaaehtoisia. Tampereen paikallistoimikunta
perustettiin samoista lähtökohdista hoitamaan käytännön toimintaa alueellaan.
Toiminta-aikanaan paikallistoimikunta onkin avustanut yli sadassa etsintätapauksessa. Varmasti myös jatkossa etsinnät tulevat muodostamaan
toimintamme kulmakiven.
Katoamistapausten selvittäminenhän kuuluu Suomessa poliisin vastuulle.
Poliisi käyttää apunaan Vapepaa, kun on tarvetta etsinnöille. Tampereen alueella
olemme erittäin hyvässä tilanteessa siinä suhteessa, että poliisissa ollaan hyvin
tietoisia Vapepan resursseista ja hälytyskynnys Vapepan suuntaan on matala.
Poliisi pystyy johtamaan etsinnät hyvin, joten tarvittaessa saadaan nopeasti ja
tehokkaasti etsintä käyntiin. Haluankin kiittää poliisia tästä saumattomasta
yhteistyöstä, mitä olemme vuosien varrella tehneet.
Vaikka Vapepan toiminta painottuu etsintätehtäviin, niin se ei ole yksinomaan
sitä. Nokian vesikriisi joulukuussa 2007 on yksi hyvä esimerkki muusta
toiminnasta, jossa olemme olleet mukana viranomaisia avustamassa. Vapepahan
oli merkittävässä roolissa suorittamalla vedenjakelua. Tapaus osoitti, että
Vapepalle on käyttö suurienkin yllättävien kriisien yhteydessä ja Vapepan
johtamisjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan toimimisen erikoisissakin tilanteissa.
Tampereen aluetoimikunta on koko toimintansa aikana kasvanut ja saanut
matkan varrella uusia jäsenjärjestöjä. Tällä hetkellä paikallistoimikunnalla on 30
hälytysryhmää, joissa toimii yli 400 Vapepa-aktiivia. Tämän vuoden alussa ollut
yhdistetty viesti- ja etsintäkurssi täytyi viimeistä paikkaa myöten. Saman
kohtalon koki syksyllä ollut peruskurssi. Näiltäkin kursseilta saimme uusia
koulutettuja vapaaehtoisia toimintaamme, mikä on edellytys toiminnan vireänä
pitämiseen. Tietenkään ei ole varaa jäädä laakereille lepäilemään, vaan meidän
tulee kehittää toimintaamme yhteiskunnan muutosten mukana jatkossakin, niin
kuin olemme tähänkin asti tehneet.
Haluan lämpimästi kiittää kaikkia, jotka ovat vapaaehtoisina olleet näiden
kahdenkymmenen toimintavuoden aikana mukana Vapepan suorittamissa
etsintä- ja muissa avustustehtävissä.
Kalle Lampila
Tampereen paikallistoimikunnan puheenjohtaja
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TOIMIKUNNAN SYNTY
Suomen Punainen Risti palkkasi 1970-luvun puolivälissä osin Rahaautomaattiyhdistyksen tuella valmiuspäälliköt koordinoimaan vapaaehtoisen
pelastuspalvelun toimintaa. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun perustamiseen
johtaneesta pikkutytön katoamisesta Suomen Lapissa vuonna 1963 oli tuolloin
kulunut reilu kymmenen vuotta.
Valmiuspäällikön työhön kuului silloisen Hämeen läänin alueella eri vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön koordinointi. Merkittävä
osa työtä oli erilaisten kurssien, harjoitusten ja koulutusten järjestäminen.
1980-luvun alkupuolella Hämeen läänin alueella vapaaehtoinen pelastuspalvelutoiminta organisointiin ns. toimikuntiin. Yhden paikkakunnan tai kuntaryhmittymän järjestöt kutsuttiin koolle ja yhdessä sovittiin yhteistyöstä
järjestöjen ja alueen viranomaisten kanssa. Toimikunnat alkoivat säännöllisesti
kokoontumaan ja sopimaan toiminnasta. Toimikuntia perustettiin mm. Forssaan,
Hämeenlinnaan, Valkeakoskelle, Riihimäelle ja Mänttään.
Vaikka Tampere oli keskeinen paikka, niin vapaaehtoisen pelastuspalvelun
toimikuntaa ei tuolloin vielä perustettu. Tuolloin SPR:n valmiuspäällikkönä oli
Toivo "Topi" Koskinen, joka oli keskeinen henkilö juuri edellä mainittujen
toimikuntien perustamisvaiheessa. Topi menehtyi äkillisesti keväällä 1987.
Hänen tilalleen tuli Valkeakosken alueella vaikuttanut vapepa-aktiivi ja
varsinkin etsintätoimen kouluttajana tunnetuksi tullut Kalle Löövi. Kalle siirtyi
kuitenkin varsin pian Helsinkiin SPR:n keskustoimistoon syksyllä 1989.
Lokakuussa 1989 viranomaiset järjestivät Pirkkalassa lento-onnettomuusharjoituksen. Olin viikkoa aiemmin tullut SPR:n valmiuspäällikön sijaiseksi.
Aiemmin olin toiminut vapaaehtoisena reilun kymmenen vuotta Tampereella
ensiapuryhmätoiminnassa. Tuona aikana ei Tampereella ollut juurikaan
tapauksia, joihin viranomaiset olisivat pyytäneet vapaaehtoisia avukseen.
Uudessa työtehtävässä koin, että minulla oli nyt "avaimet kädessä"
vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnan käynnistämiseksi myös Tampereella.
Muualla Hämeessä toimivat toimikunnat olivat hyviä esimerkkejä; järjestöjen
yhteistyö, osaaminen ja myös viranomaisyhteistyö oli lisääntynyt monilla
alueilla. Taustalla oli kuitenkin pieni epäilys siitä, että miten muut yhteistyöhön
suhtautuvat. Tuohon aikaan SPR:n ensiapuryhmätoiminta oli hyvin aktiivista ja
siellä moni ajatteli yhteistyön olevan turhaa.
Epäilystä huolimatta kutsuin vapaaehtoisjärjestöt ensimmäiseen palaveriin
(31.01.1990) Kalevan kirkon alle Liisankallion väestönsuojaan. Tilaisuudessa
esiteltiin järjestöjen toimintaa ja kuulosteltiin mielipiteitä yhteistyön tiivistämiseksi. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen aluetoimikunnan perustava
kokous pidettiin kuukautta myöhemmin (15.02.1990) entisen Teknillisen
museon takana sijaitsevassa vanhassa kenkätehtaassa, jossa oli tuolloin SPR:n
ensiapuryhmien harjoitustilat.
Ensimmäiset toimintavuodet tunnusteltiin puolin ja toisin. Tiettyä varautuneisuutta oli alkuvuosina tyyliin: "tämä on meidän etsintä, kun poliisi soitti
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meille". Tämä liittyi myös siihen, että yhteistyö poliisin kanssa oli uutta ja
haluttiin olla hyvin varovaisia, ettei ylilyöntejä tapahtuisi.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu täyttää Tampereella kaksikymmentä vuotta.
Koen olevani etuoikeutettu, että olen saanut olla mukana yhteistoiminnan
käynnistämisessä. Samoin olen päässyt seuraamaan, miten toiminta on
kehittynyt haparoivasta aloittelijasta "ammattimaiseen" ja organisoituun
auttamistoimintaan.
Haluan osaltani kiittää kaikkia niitä henkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat
vuosien aikana olleet toiminnassa mukana tai osaltaan edesauttaneet yhteistyön
kehittymisessä. Erityisesti haluan mainita Tampereen poliisilaitoksen
ylikomisario Matti Sippolan (evp), joka rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ryhtyi
käyttämään Tampereen alueella vapaaehtoista pelastuspalvelua. Hänen esimerkkiään on sittemmin hienosti seurannut seuraava päällystön ja alipäällystön
sukupolvi. Aivan viime vuosina on ollut merkkejä myös konkreettisen
yhteistyön käynnistymisestä pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kanssa.
Tampereella 16.01.2010
Tommi Mattila
Viestipäällikkö, Pirkanmaan hätäkeskus
(SPR:n valmiuspäällikkö 1989-2004)

Tommi Mattila (oik.) selostaa tilannetta 17.12.1994 Pirkkalassa.
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TOIMIKUNNAN ALKUAJAT
Edellisessä kohdassa Tommi selosti hyvin yleiskuvan, mihin ympäristöön
Vapepan Tampereen aluetoimikunta syntyi. Aivan tyhjästä ei toiminta
kuitenkaan lähtenyt, voisi sanoa, että muutaman yhteensattuman summana
aluetoimikunta perustettiin juuri silloin helmikuussa 1990.
”Jo kivikaudesta lähtien” kadonneen etsinnät maalla ovat olleet poliisin
vastuulla, ja kaiket ajat on poliisi voinut käyttää apunaan luotettaviksi näkemiään kansalaisia. SPR:n väkeä on ollut poliisin apuna etsimässä jo ammoisista
ajoista lähtien, perimätiedon mukaan 1956 on tamperelaisia reserviläisiä ollut
mukana kadonneen etsinnässä Tampereella. Edelleenkin lain (Poliisilaki 45§)
mukaan poliisi voi käyttää ketä tahansa 18-54-vuotiasta tervettä kansalaista
apunaan etsintätehtävässä.
Pohjaa aluetoimikunnalle antoivat muutamat asiat; ensiksikin Tommi Mattila
tuli SPR:n Hämeen piirin uudeksi vt. valmiuspäälliköksi, toisaalta reserviläiset
(TRUK ja TRAU) olivat jättäneet hälytyskorttinsa AHK:een jo hetkeä aiemmin
(15.08.1988). Reserviläisten harjoituksissa oli ollut mukana jo matkamotoristeja,
ja 1990 alkaen myös koiraväkeä. Kolmantena ja yhdistävänä asiana oli
12.10.1989 suuri pelastuspalveluharjoitus Pirkkalassa. Maastoetsintä oli jaettu
kolmeen eri lohkoon; lohko A:n hoiti SPR 60 hengellä, lohko B:n Puolustusvoimat 50 miehellä, ja lohko C:llä olivat reserviläiset (21 miestä) myöskin
oman itsenäisen etsintätehtävän saaneina. Pirkanmaan matkamotoristit olivat
myös mukana tässä harjoituksessa sulkemassa aluetta. Harjoituksen jälkipelissä
Tampereen paloasemalla Tommi keskusteli lyhyesti reserviläisten ja matkamotoristien edustajien kanssa mahdollisesti tulevasta yhteistyöstä. Todettiin, että
kyllä yhteistyö sopii, tärkeää on myös nähdä se toinen osapuoli, eikä vain
asioida kirjeitse.
Näin vapaaehtoiselle pelastuspalvelutoiminnalle oli olemassa jo hieman
pohjaa, kun Tommi kutsui 19.01.1990 päivätyllä kirjeellä alueen järjestöjä
koolle Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kokoukseen (31.01.1990). Aamulehdessä
oli myös asiasta kertova uutinen (20.01.1990) otsikolla ”Tampereen alueella
kootaan vapaaehtoisia – SPR aikoo tehostaa pelastuspalvelua”. Tommi Mattila
ja Antti Palttala olivat selanneet Tampereen puhelinluetteloa läpi ja etsivät sieltä
sopivia järjestöjä, joille lähettäisivät kutsun. Kutsuja lähtikin parikymmentä, ja
paikalla kokouksessa oli kahdeksan eri järjestön edustajina yhteensä 20 henkilöä.
Tuossa tammikuun lopun kokouksessa oli selvää kiinnostusta vapaaehtoiseen
pelastuspalveluun ja yhteistyöhön, joten aluetoimikunnan perustavan kokouksen
päivämääräksi sovittiin 15.02.1990. Kokouksessa oli paikalla 10 henkilöä
kahdeksasta järjestöstä tai yhdistyksestä (Safarikelkkailijat, Tampereen VPK,
TRUK, SPR Hämeen piiri, Moottoripyöräkerho 69, Tampereen Vetokoiraseura,
SPR Kangasala ja Radioamatöörit). Perustavan kokouksen puheenjohtajana
toimi Tommi Mattila ja sihteerinä Antti Palttala (valtakunnallisesti oli sovittu,
että SPR toimii Vapepan koordinaatiojärjestönä).
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Aluetoimikunnan kokoonpano ja tehtävät sovittiin, eli saatiin kaksisivuinen
”toimintaohje”, nykyisin tuollainen olisi nimeltään johtosääntö. Myös tulevaa
toimintaa eli kursseja ja harjoituksia alettiin heti suunnitella. Valmiuskouluttajia
piirissä oli jo valmiina.
Ensimmäinen yhteisharjoitus oli 14.05.1990 Kangasalla Teerinevan maastossa, 27.08. oli etsintäharjoitus Kangasalla. Syyskuun lopulle 1990 kaavailtiin
etsintäkurssia mutta se taidettiin perua, 08.-10.11. oli etsinnän johtokurssi
Torpalla Tampereella (parikymmentä poliisia ja kymmenkunta vapaaehtoista) ja
sen päätteeksi harjoitus. Melko ripeästi siis lähdettiin liikkeelle.
Tieto Vapepasta kiiri myös puskaradion kautta eteenpäin: uusia järjestöjä tuli
mukaan, joku alkukokouksessa vain mielenkiinnosta mukana ollut jäi pois,
etsinnöistä kiinnostunut koiraväki alkoi perustaa omaa yhdistystä Pirkanmaan
pelastuskoiria (PPK), joka rekisteröitiin loppuvuodesta 1990.
Alkuvuosina kirjainlyhenne ja kirjoitusasu olivat vakiintumattomat; nykyisin
hassuntuntuiset Pe-Pa, VaPePa ja VAPEPA kummittelivat pitkään, kunnes
vuosituhannen vaihteessa saatiin vakiinnutettua nykyinen Vapepa.
TOIMIKUNNAN JÄSENJÄRJESTÖT JA LIITTYMISVUOSI
TOIMIKUNTAAN
- Autoliiton Pohjois-Hämeen Tiepalveluyhdistys ry 1990- Help Group ry 1990- (Pirkanmaan Moottorikelkkailijat)
- Pirkanmaan Matkamotoristit 1990- (MP69)
- Pirkanmaan Pelastuskoirat ry 1990- Reserviläiset (TAMRU ja TRES) 1990- Suomen Punainen Risti 1990(eri ensiapuryhmiä ja eri paikkakunnilta)
- Tampereen Radioamatöörit ry 1990- Tampereen Partiolaiset ry 1992- Nokian Seudun Riistanhoitoyhdistys 1996- Rasti-Nokia ry 1996- Suunnistajien seurayhtymä, Tampere/Kangasala 1998- Suomen meripelastusseura Tampereen yhdistys 2001- Tampereen alueen henkisen tuen ryhmä (Tahtur) 2001- Tampereen Seudun Etsintäkoirat TSE ry 2002- Pirkanmaan moottorilentoklubi 2003- Pirkanmaan Rauhanturvaajat 2004- Tre-Vapepa muonitusryhmä 2004- Kandiapu 2005- Sukeltajat 2005- Lempäälän hälytysryhmä 2006- Mönkijät ry 2007- Pirkanmaan Geokätköilijät 2008- Kangasalan SK 2009- .
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Kokouksen 31.01.1990 osallistujalista.

Hälytyskortti vuodelta 1990.
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Valmiuspäällikkö Erkki Welling 07.05.1998.

Valmiuspäälliköt Martti Tuimala, Marjut Valta-Taiponen ja Tommi
Mattila 15.08.2008 Tampereella.
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Vapepan Tampereen paikallistoimikunnan kokoa voisi kuvata hälytysryhmien
määrällä, joka on 30. Tässä luvussa ovat mukana mm. kaikki SPR:n eri
hälytysryhmät. Toisaalta joissakin hälytysryhmissä on vapaaehtoisia useista
Vapepan jäsenjärjestöistä. Valmiustietokannan mukaan yksittäisiä vapaaehtoisia
on listoilla kaikkiaan yli 400.

TOIMIKUNNAN TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtajat
1990-1997 Martti Tuimala
1998-2003 Tero Ahtee
2004-2008 Henri Backman
2009 Rainer Suomi
2010- Kalle Lampila.
Sihteerit
1990 (alkuvuosi) Antti Palttala
1990 (loppuvuosi) - 1999 Leea Lehtimäki
2000- Anneli Häkkinen.
Varapuheenjohtajat
1990-1991 Yrjö Suuniittu
1992 Markku Kulju
1993-1995 Esa Myyryläinen
1996 Pekka Malminen
1997 Tero Ahtee
1998-1999 Pekka Malminen
2000-2001 Matti Tuominen
2002-2008 Rainer Suomi
2009 Kalle Lampila
2010- Rainer Suomi.

VALMIUSPÄÄLLIKKÖINÄ TOIMINEET
- lokakuu 1989 - heinäkuu 1997 Tommi Mattila
- elokuu 1997 - joulukuu 1998 Erkki Welling
- tammikuu 1999 - joulukuu 2004 Tommi Mattila
- tammikuu 2005 - joulukuu 2006 Martti Tuimala
- tammikuu 2007 Sami Rinne
- tammikuu - kesäkuu 2007 Martti Tuimala
- toukokuu 2007 - Marjut Valta-Taiponen.
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YHTEYSPOLIISIT VAPEPAAN
- 1999 Matti Sippola
2000 Jari Kinnunen
2001 - 2003 Ari Luoto
2004 - Ismo Rajala.
VALMIUSKOULUTTAJAT
- Martti Tuimala (SPR) ETSINTÄ 1984, PEPA 1984, Resurssikouluttaja 2008
- Matti Heino (SPR) ETSINTÄ
- Matti Lähde (SPR) ETSINTÄ
- Juhani Lehtonen (partiolaiset) VIESTI
- Jaakko Jylhä (partiolaiset) VIESTI
- Eino Valtonen (radioamatöörit) VIESTI
- Pekka Malminen (PPK) ETSINTÄ 1995
- Timo Häkkinen VIESTI 1997
- Tero Ahtee (reserviläiset) ETSINTÄ 1999, VIESTI 2010
- Jaana Haarni (TSE) ETSINTÄ 1999
- Keijo Mäkelä (SPR) ETSINTÄ 2004
- Sari Tuomivaara (TSE) ETSINTÄ 2004
- Seppo Perko (PPK) ETSINTÄ 2004
- Ari Jalokinos (SPR) ETSINTÄ 2008
- Jouko Lehtisalo (AL) VIESTI 2008.
VAPEPA-JOHTAJAKOULUTUKSEN KÄYNEET
Tero Ahtee (reserviläiset) 2003
Jaana Haarni (TSE) 2003
Minna Hilden (PPK) 2003
Ari Rahkonen (PPK) 2003
Martti Tuimala (SPR) kouluttajana 2004
Anneli Häkkinen 2004
Sari Tuomivaara (TSE) 2004
Anne Perko (PPK) 2008
Tuula Annola (PPK) 2009
Juha Kaukonen (reserviläiset) 2009
Jouko Lehtisalo (AL) 2009
Elina Sieppi (SPR) 2009.
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PÄÄHÄLYTTÄJÄT JA VALMIUSPÄIVYSTÄJÄT
Leea Lehtimäki
Anneli Häkkinen
Timo Häkkinen
Jaana Haarni
Seikku Kaita
Elina Sieppi.
TAMPERELAISET VUODEN VALINNAT
VALTAKUNNALLINEN VUODEN VAPAAEHTOINEN 2008:
Timo Häkkinen (ja Anna Jääskeläinen).
HÄMEEN MAAKUNTA (Vuoden maakunnallinen vapaaehtoinen pelastaja)
2002: Pekka Malminen
2006: Tero Ahtee
2008: Timo Häkkinen
2009: Minna Knuuttila.
TAMPEREEN ALUETOIMIKUNTA (vuoden vapepalainen)
2001: Jaana Haarni
2002: Rainer "Finski" Suomi
2003: Anneli Häkkinen
2004: Seppo Hyrkkönen
2005: Timo Häkkinen
2006: Pertti "Pepi" Hartman
2007: Jyrki Saarikoski
2008: Seppo Perko
2009: Minna Knuuttila.
VAPEPAN KORKEAMMAT HUOMIONOSOITUKSET
ANSIORISTI
- Pekka Malminen 2007
- Martti Tuimala 2007
- Tero Ahtee 2009
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HOPEINEN ANSIOMITALI
- Tero Ahtee 2004
- Timo Häkkinen 2004
- Tommi Mattila 2004
- Yrjö Suuniittu 2004
- Jaana Haarni 2006
- Rainer Suomi 2007
- Asko Brax 2009
- Juha Kaukonen 2009
- Veikko Töyli 2009
PRONSSINEN ANSIOMITALI
- Jaana Haarni 2004
- Seppo Hyrkkönen 2004
- Rainer Suomi 2004
- Asko Brax 2006
- Antti Jussila 2006
- Juha Kaukonen 2006
- Heikki Keso 2006
- Matti Salonen 2006
- Veikko Töyli 2006
- Seppo Perko 2007
- Minna Hilden 2007
- Aki Lampinen 2007
- Anne Perko 2007
- Jyrki Saarikoski 2007
- Pertti Luoma 2009
- Elina Sieppi 2009
- Merja Elijoki 2009.

ETSINNÄT JA HÄLYTYKSET 1990-2009
Vapepan Hämeen Maakuntatoimikunnan kokouksen 22.09.2001 päätöksellä kaikki raportit
etsinnöistä ja hälytyksistä poistettiin www-sivuilta. Valmiustietokanta otettiin käyttöön
vuonna 2006, ja sinne tallennetaan kaikki Vapepan erilaiset toiminnat.
Seuraavassa pitkässä etsintä- ja hälytyslistassa jatkoetsintä tarkoittaa saman henkilön uutta
etsintää samana päivänä (on esimerkiksi etsitty kello 21-06, aamupäivällä poliisi on saanut
yleisöltä uusia vihjeitä, ja uusi etsintä on ollut uudella alueella esimerkiksi kello 14-18).
Jatkopäivä tarkoittaa jo aiemmin etsityn henkilön uutta etsintää eri päivänä kuin edellinen
etsintä. Sekä jatkoetsintä että jatkopäivä ovat omia etsintöjään (niistä tehdään toimintaraportti), ja ne lasketaan etsintöjen kokonaismäärään.
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Moottorikelkkaesittely 12.03.1991 Siivikkalassa, reessä potilaan
kuljetusta selostaa Martti Tuimala.

Jatkoetsintä 08.11.1992 Antaverkassa, Pentti Aaltonen ja Reino
Pulakka.
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Hälytys on sellainen tilanne, jossa vapaaehtoisia ei ole vielä ehtinyt etsintätehtävää suorittamaan, ennenkuin poliisi on peruuttanut etsinnän (kadonnut on löytynyt muulla tavoin).
Vapepalaisia on hyvinkin saattanut olla jo kokoontumispaikalla ja maastoa on voitu jo
lohkoakin ja karttoja tehdä, mutta kukaan ei ole vielä ehtinyt lähteä etsimään. Vapepan
valtakunnallisissa tilastoissa tämä kulkee nimellä valmiushälytys.
Esihälytys on harvinaisempi tilanne, jossa saadaan pyyntö valmiuden kohottamiseen,
koska todennäköisesti tulossa saattaa olla etsintä (mutta ei silti vielä lähdetä liikkeelle).
Esihälytys purkautuu itsestään parissa tunnissa, jollei etsintähälytystä tule. Valmiuspäivystäjä
tiedottaa esihälytyksen ainakin johtoryhmälle, ja kellonajasta riippuen (jos ei ole yö) myös
hälytysryhmien päähälyttäjille.
1990 ********************************************************
23.04. etsintä Tampere, 1. hälytys Vapepalle, peruttiin hetikohta.
21.08. etsintä Kangasala, 2. hälytys Vapepalle, peruttiin hetikohta.
27.08. etsintä Tampere, 3. hälytys Vapepalle, peruttiin hetikohta.
16.12. etsintähälytys poliisilta, peruutettiin hetikohta, oli löytynyt.
1990: 0 etsintää, 4 hälytystä.
1991 ********************************************************
12.07. etsintä Tampere, hälytys klo 1430.
24.11. etsintä Tampereella kaupunkialueella.
1991: 2 etsintää.
1992 ********************************************************
08.06. etsintä Ylöjärvellä illalla.
08.11. etsintäkurssin jatkona etsintä (jatkopäivä) Ylöjärvellä
1992: 1 etsintä, 1 jatkoetsintä.
1993 ********************************************************
13.01. etsintä Tampere, hälytys kello 19, peruuntuikin myöhemmin jossain vaiheessa,
etsittävä olikin jo löytynyt.
1993: 1 etsintä.
1994 ********************************************************
10.10. etsintä klo 1315-18, Tampere, etsijöitä kaikkiaan 98.
17.12. Etsintä Pirkkalassa klo 09-16, hälytys tuli edellisenä päivänä klo 1540. Etsijöitä 118.
Tämä oli ensimmäinen etsintä Tampereen ulkopuolelle, eli ensimmäinen ei-tamperelaisten
poliisien pyytämä apu.
1994: 2 etsintää.
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1995 ********************************************************
26.07. hälytys Tampere noin klo 2250. Etsittävä löytyi noin klo 0015. Klo 0025 purettiin
hälytys.
1995: 1 etsintä.
1996 ********************************************************
21.03. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 15. Paikalla oli 114 etsijää.
27.03. vain koiria etsimässä sortuma-alueella Valkeakoskella (Yhtyneet Paperitehtaat
Tervasaaren tehdas, massasäiliön kaatuminen). Ainakin 4-5 koirakkoa oli paikalla etsimässä
kolmena päivänä kahta epäiltyä sortuman alle jäänyttä.
11.04. etsintä Tampere, hälytys tuli kello 1453 aikoihin. Paikalla oli 100 etsijää.
09.07. etsintä Längelmäki (hälytys 08.07. klo 23), paikalla oli kaikkiaan 102 henkeä.
16.12. etsintähälytys tuli klo 0134, Ylöjärvi. Peruutus, löytyi kello 0255. Ensimmäinen
aamuyöllä tullut hälytys (siis puolenyön jälkeen).
1996: 4 etsintää. Vain koirille 1 etsintä.
1997 ********************************************************
05.02. etsintä Tampere kello 10 alkaen (hälytys tuli 4.02. iltapäivällä). Paikalla oli 129
vapaaehtoista. Etsintäjoukkoina: 3 autoa, 2 moottorikelkkaa, 5 koiraa, 6 maastoketjua (10-15
hlön "joukkueita"), 1 hiihtosuunnistaja.
04.03. hälytys Tampereelle, peruutettiin hetikohta.
08.07. esihälytys Tampereelle.
13.09. etsintä vain koirille Virrat.
19.09. hälytys vain koirille Sahalahdelle.
19.09. esihälytys vain koirille Pälkäneelle.
21.09. esihälytys Kangasalan poliisilta Sahalahdelle, peruttiin puolen tunnin kuluttua.
26.10. hälytys Tampere, peruttiin hetikohta.
1997: 1 etsintä, 2 esihälytystä, 2 hälytystä. Vain koirille 1 etsintä + 1 hälytys + 1
esihälytys.
1998 ********************************************************
07.05. etsintä Nokia, hälytys tuli kello 0650. Mukana myös SAR-helikopteri. Kirjautuneena
oli 101 vapaaehtoista.
03.06. esihälytys kello 1230 maissa, Orivedelle, peruutettiin kello 16 aikoihin etsittävä oli
löytynyt. 40 vapaaehtoista.
13.06. hälytys, peruttiin ei ehtinyt päähälyttäjiä pidemmälle.
22.06. etsintä vain koirille Juupajoella. Tämä oli myös esihälytys jalkaetsijöille.
16.07. hälytys vain koirille Hämeenlinnaan.
12.08. etsintä Tampere, hälytys tuli kello 0115. Paikalla oli 20 etsijää ja 12 matkapuhelinta.
12.08. hälytys tuli Ylöjärvelle, iltapäivällä, peruttiin hetikohta.
12.08. hälytys vain koirille, Ylöjärvi.
07.09. etsintä vain koirille, Kihniö.
09.09. etsintä Ylöjärvellä, hälytys tuli kello 0230 jälkeen, kadonneet löytyivät kello 0406
aikoihin, kaikki paikallaolleet etsijät eivät ehtineet maastoon. 48 vapaaehtoista.
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17.09. etsintä vain koirille Iittalassa.
18.09. esihälytys Vesilahdelle.
19.10. hälytys, Tampere.
20.11. hälytys, Tampere.
1998: 3 etsintää, 4 hälytystä, 3 esihälytystä. Vain koirille 3 etsintää + 2 hälytystä.
1999 ********************************************************
15.01. esihälytys Tampereelle, klo 1850. Peruutus saman tien.
13.03. etsintä Tampere, hälytys tuli kello 0245, paikalla oli 112 vapaaehtoista. Ensimmäinen
etsintä jossa saatiin kiinniottolupa poliisilta.
27.-28.04. etsintä Nokialla, hälytys tuli kello 2115, kirjautuneena oli 114 vapaaehtoista.
31.08. etsintä Vesilahdessa, hälytys tuli kello 0020 tienoilla. Vapepalaisia oli paikalla 42,
paikallisia "kylänmiehiä" oli paikalla kymmenkunta.
14.10. esihälytys kello 1000 ja etsintä Kangasalla kello 12-1820. 47 vapaaehtoista.
16.10. suuretsintä Kangasalla, jatkoa edelliseen (jatkopäivä), kello 09-1930. 87 vapaaehtoista.
Orituvan sivujuonne.
18.10. hälytys Tampereelle.
1999: 5 etsintää, 1 esihälytys, 1 hälytys.
2000 ********************************************************
17.01. hälytys Tampere klo 0045 maissa, poliisi löysi etsittävän 0139 maissa ja tilanne
purettiin. Paikalla oli 30 henkilöä ja osa porukkaa oli vielä matkalla paikalle.
23.01. etsintähälytys Lempäälään klo 0830 maissa, peruttiin miltei saman tien.
06.02. hälytys Vesilahteen klo 1840, peruutettiin klo 1855, kadonneet olivat löytyneet.
06.05. etsintä Tampere. Poliisi-TV (TV2) oli paikalla. Kirjautuneena oli 81 vapaaehtoista.
25.05. hälytys Kangasalle iltapäivällä, peruutus alle puolen tunnin kuluttua hälytyksestä.
05.07. etsintä Kangasalla, kadonnut löytyi puolitoista tuntia hälytyksestä.
28.07. hälytys vain koirille Ruovedelle.
12.-13.08. etsintä Orivedellä, hälytys kello 2116, lopetettiin klo 02 maissa, kirjautuneena oli
59 vapaaehtoista.
13.08. etsintä jatkui Orivedellä (jatkoetsintä), klo 0830, löytyi klo 0930 maissa. Kirjautuneena
oli 44 vapaaehtoista.
26.09. etsintä Lempäälä, paikalla 54 vapaaehtoista.
28.09. etsintä Tampere, hälytys tuli iltapäivällä, paikalla oli 60 vapaaehtoista.
07.11. hälytys Tampereelle, peruutettiin hetikohta.
2000: 5 etsintää, 1 jatkoetsintä, 5 hälytystä. Vain koirille 1 hälytys.
2001 ********************************************************
05.01.2001 hälytys Tampereelle, peruttiin varttitunnin päästä.
31.01. etsintä Ylöjärvi, hälytys tuli klo 20 maissa, odoteltiin koko ajan koska poliisi oli saanut
melko varman tavaralöydön klo 21 jälkeen, etsintä purettiin keskiyöllä, paikalla 101
vapaaehtoista.
04.05. etsintä Orivedellä, paikalla kolmisenkymmentä vapaaehtoista.
26.05. hälytys vain koirille, Hämeenlinna.
08.06. etsintä Tampere, paikalla 75 vapaaehtoista.
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17.06. hälytys Tampereelle kello 0030, kokoontuminen poliisilaitokselle Sorinkatu 2,
peruutettiin puolen tunnin kuluttua.
23.06. hälytys Nokialle kello 0530, peruttiin kello 0612. (juhannuspäivä)
26.-27.06. etsintä, hälytys Tampereelle kello 2230 paikkeilla. Etsittiin kello 03 asti. Paikalla
noin 89 vapaaehtoista.
29.08. esihälytys vain koirille, Vilppula.
2001: 4 etsintää, 3 hälytystä. Vain koirille 1 hälytys + 1 esihälytys.
2002 ********************************************************
12.02. etsintä Tampere, hälytys noin klo 1955, etsittävä löytyi poliisin toimesta noin klo 2244,
johtopaikka tyhjänä noin klo 2332. Paikalla oli 78 vapaaehtoista.
04.05. etsintä Tampereella. Lauantaina hälytys tuli kello 16, paikalla oli 75 vapaaehtoista,
viimeiset tulivat pois maastosta kello 2237. Ensimmäinen kerta kun nähtiin poliisin
kenttäjohtajalla sininen liivi, jossa luki selässä "KENTTÄJOHTAJA".
05.05. edellispäivän etsintä jatkui (jatkopäivä) kello 09, peruttiin pian, koska oli löytynyt
sivullisten toimesta.
06.05. hälytys Tampereelle klo 20 aikoihin, peruutettiin puolen tunnin kuluttua.
16.05. hälytys Virroille, peruutettiin hetikohta.
23.05. hälytys Virroille vain koirille, peruutettiin hetikohta.
15.06. hälytys Tampereelle, peruutettiin hetikohta.
18.06. etsintähälytys Tamperere kello 1815, kadonnut löytyi muualta kello 2030, paikalla oli
65 vapaaehtoista.
04.07. etsintä vain koirille Tampereella.
10.07. etsintähälytys Sahalahdelle klo 1930 maissa, peruutettiin miltei saman tien.
21.07. hälytys Pälkäneelle.
21.07. hälytys Tampere vain koirille, peruuntui.
25.07. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 2345 maissa (24.07.), paikalla oli 48 vapaaehtoista,
etsintä purettiin klo 0510. Myös SMPS:n Siilinkari ja Särkkä olivat mukana tässä etsinnässä.
25.07. uusi hälytys päivällä kello 1115 eli jatkoetsintä (uusia johtolankoja oli saatu), paikalla
oli 45 vapaaehtoista, etsittävä löytyi Vapepan etsintäpartion toimesta, etsintä päättyi kello 18.
Tämän johdosta kadonneen omaisilta saatiin 1000 euron lahjoitus, sillä hankittiin
"monitoimikone".
06.08. etsintä Orivedellä, hälytys tuli (05.08.) noin klo 2345 (ISMG-SMS klo 0009), paikalla
oli 67 vapaaehtoista.
19.08. etsintä Sahalahdella, paikallisradiossa oli tästä kuulutus. Hälytys klo 1630 aikaan,
paikalla oli kaikkiaan 111 vapaaehtoista, etsittävä löytyi klo 2031.
30.08. hälytys Urjalaan vain koirille, peruuntui.
23.09. hälytys Kangasalle klo 1730, peruutettiin puolen tunnin kuluttua.
29.09. etsintähälytys Tampere klo 11 maissa, paikalla oli 68 vapaaehtoista, myös Ilmarihelikopteri oli paikalla, kello 0030 johtopaikka oli tyhjä.
30.09. Tampereen etsintä jatkuu (jatkoetsintä) iltapäivän valoisana aikana, paikalla 50
vapaaehtoista, etsintä klo 16-20.
01.10. Tampere etsintä jatkuu (jatkopäivä) iltapäivän valoisana aikana, paikalla 56
vapaaehtoista, etsintä klo 16-22, mukana lisäksi 21 henkilön virka-apuosasto SatLstosta.
15.-16.10. etsintä Pirkkalassa klo 2030-0330, paikalla oli 82 vapaaehtoista.
16.10. aamuinen etsintä jatkui (jatkoetsintä) klo 14 alkaen. 26 vapaaehtoista.
09.11. etsintä Kurussa, hälytys klo 0830 maissa Virtojen aluetoimikunnalta. Paikalla oli
kaikkiaan 51 vapaaehtoista, myös henkinen tuki.
10.11. etsintä Kurussa jatkui (jatkopäivä).
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12.11. etsintä Kurussa jatkui klo 10-16, vapaaehtoisista vain koiria 12 hlöä (jatkopäivä).
18.11. hälytys Tampereelle.
19.11. etsintähälytys Tampere klo 0100, kokoontumispaikkana Esso, peruttiin klo 0209.
Paikalla oli noin 20 vapaaehtoista.
26.11. hälytys Tampereelle ennen aamuviittä, kokoontumispaikkana alueen koulu. Paikalla oli
toistakymmentä vapaaehtoista kun saatiin tieto kadoneen löytymisestä muualta kello 0611.
(Etsinnän purkautumisen jälkeen kokeiltiin ensimmäistä kertaa aluetoimikunnan uutta
"kannettavaa monitoimilaitetta" eli skanneri-väritulostin-laminointilaite-kokoonpanoa.)
24.12. etsintähälytys aamuyhden maissa, kokoontuminen alueen koululle. Paikalla oli 39
vapaaehtoista; koiria, jalkapartioita, autopartioita, moottoripyörä. Kello 0613 johtopaikka oli
tyhjä.
2002: 10 etsintää, 3 jatkoetsintää, 3 jatkopäivää, 6 hälytystä. Vain koirille 1 etsintä ja 4
hälytystä.
2003 ********************************************************
18.02. hälytys vain koirille, Tampere.
30.-31.03. etsintä Tampere, paikalla oli kirjautuneena 76 vapaaehtoista.
01.05. etsintä Tampereella, hälytys tuli klo 01 aikoihin, etsittiin klo 02-0831, kirjautuneena oli
32 vapaaehtoista.
01.05. jatkoetsintä Tampereella kello 1400-1805. Kirjautuneena oli 73 vapaaehtoista.
02.05. etsintä vain koirille, Pälkäne, 15 vapaaehtoista ja 5 h.
06.06. hälytys Kuruun vain koirille.
10.06. hälytys Kangasalle, löytyi hetikohta ennenkuin paljoa joukkoja ehti kokoontua.
10.06. hälytys vain koirille, Kuru.
16.06. (ennakkoilmoitettu) etsintä Pirkkalassa, paikalla oli 43 vapaaehtoista.
23.06. jatkoetsintä vain koirille, Pirkkalassa kadonnut.
01.07. hälytys vain koirille, Tampere.
20.07. hälytys Tampereelle, löytyi toisaalta hetikohta, ei ehditty lähteä Sorilta.
20.07. etsintä Tampere (kokoontuminen poliisiasemalla), vapaaehtoisia ehti tehtävään.
20.-21.07. etsintä Kangasalla klo 22-0422, paikalla oli 78 vapaaehtoista.
22.07. etsintä Kangasalla (jatkopäivä) klo 12-22, paikalla oli 36 vapaaehtoista
23.07. etsintä Kangasalla (jatkopäivä).
30.-31.07. etsintä Pälkäneellä klo 23-06, 45 vapaaehtoista, ei löytynyt.
11-12.08. jatkoetsintä vain koirille, Pirkkalassa kadonnut.
23.08. etsintä Pirkkalassa klo 16-21, paikalla 44 vapaaehtoista. Ensimmäinen kerta, jolloin
kadonneen sijainti ilmoitettiin johtoon GPS:n paikkatiedon avulla.
30.08. hälytys vain koirille, Urjala.
31.08. etsintä vain koirille, Ruovesi.
31.08. hälytys vain koirille, Mänttä.
04.09. etsintä vain koirille, Orivesi.
11.09. etsintä Kangasalla klo 01-06, Paikalla oli kymmenkunta vapaaehtoista.
25.10. (etukäteen ilmoitettu) etsintä Tampereella, 8 h, paikalla 52 vapaaehtoista.
2003: 9 etsintää, 1 jatkoetsintä, 2 jatkopäivää, 2 hälytystä. Vain koirille 5 etsintää + 7
hälytystä.
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2004 ********************************************************
31.01. kerrostalon evakuointi, hälytys klo 1640, Nokia, paikalla noin 30 vapepalaista.
07.03. hälytys tulipalo-evakuointiin Tampereelle klo 0012, tilanne ehti selkeytyä ennen
vapepalaisten toimia, paikalla oli 7 vapaaehtoista.
19-20.03. Konginkankaan tapahtumat aiheuttivat Tahturille kriisipäivystykset Tampereella
(8+10 hlöä).
21.03. etsintähälytys Tampere klo 0530, peruutettiin 0555.
12.04. esihälytys etsintään Tampere klo 13 jälkeen.
12.04. henkisen tuen ryhmälle (Tahtur) tehtävä terveyskeskukseen alkuiltapäivällä.
30.04. etsintähälytys klo 23, Tampereella alueen koululle, peruutettiin noin klo 2330, paikalla
oli silloin vajaat 10 henkeä.
20.05. esihälytys Lempäälään klo 01, peruutettiin puolen tunnin kuluttua.
05.06. etsintähälytys Kuhmalahdelle klo 22, peruutettiin puolen tunnin kuluttua.
16.06. hälytys vain koirille, Lammi.
03.08. etsintähälytys Tampereella alueen koululle klo 0645 jälkeen, peruttiin klo 0730 maissa.
09.08. ensihuoltotehtävä kello 02, tulipalo Tampere, evakuointikeskus oli tyhjä klo 0905.
19.-20.08. etsintä Ylöjärvi, hälytys tuli noin kello 1930, paikalla oli kirjautuneena 81
vapaaehtoista, löytyi noin kello 0218.
17.09. esihälytys Tampere kello 09 aikaan, peruttiin klo 0940 maissa.
18.09. etsintähälytys Ylöjärvelle, peruuntui pian.
24-25.09. vain koiria etsinnässä Kangasalla.
03.10. etsintä Pälkäneellä, hälytys tuli klo 0430 maissa, paikalla oli 78 vapaaehtoista, löytyi
klo 09 aikaan.
07.11. etsintähälytys Tampere klo 0130, peruutettiin hetikohta noin varttitunnin kuluttua.
11.12. etsintä Tampere klo 09-12 (sovittu perjantaina 10.12.), paikalla oli 28 vapaaehtoista
(kaikkia järjestöjä ei hälytetty).
17.-18.12. etsintä Orivedellä (Tampereelta vain koiraryhmät) klo 18-0130. 41 vapepalaista oli
mukana.
22.12. etsintä Orivedellä, jatkopäivä, (Tampereelta vain koiraryhmät), paikalla oli 33
vapaaehtoista.
2004: 3 etsintää, 3 evakuointia, 6 hälytystä, 3 esihälytystä. Vain koirille 3 etsintää + 1
hälytys.
2005 ********************************************************
03.01. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 1520, löytyi toisaalta klo 1633, kirjautuneena oli 55
vapaaehtoista.
27.01. hälytys Nokialle noin klo 1915, peruutettiin melkein heti perään.
10.03. ensihuoltotehtävä Tampere (tulipalo) klo 1340, paikalla oli puolen tusinaa
vapepalaista.
20.05. etsintä vain koirille, Viiala.
10-11.08. etsintä Pirkkalassa, hälytys tuli klo 2140, löytyi kello 0253, johtopaikka oli tyhjä
kello 0340, paikalla oli 71 vapaaehtoista
16.08. etsintä Tampere, noin kello 17-2230, paikalla oli 80 vapaaehtoista.
19.08. etsintähälytys Kangasalle kello 2140, löytyi kello 2245 maissa, joten etsintä ei ehtinyt
paljon alkuunkaan. Jokunen partio ehti tehtävään.
06.09. etsintä vain koirille Viialassa.
22.09. etsintä Pirkkalassa, hälytys tuli klo 2030 aikaan, löytyi kello 2225, kirjautuneena oli 69
vapaaehtoista.
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26.09. etsintä Viialassa vain koirille.
04.11. etsintä Tampereella, hälytys tuli klo 2120 maissa, autopartioita ehdittiin laittaa
liikkeelle.
05.11. etsintä Nokialla, hälytys tuli klo 1950 aikaan, kaksi eksynyttä löytyivät maastosta.
04.12. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 1830 maissa, paikalla oli 73 vapaaehtoista,
johtopaikka oli tyhjä klo 2335.
2005: 8 etsintää, 1 hälytys, 1 evakuointi. Vain koirille 3 etsintää.
2006 ********************************************************
25.02. etsintä Lempäälässä, hälytys tuli noin kello 2120, paikalla oli noin 68 vapaaehtoista,
kadonnut löytyi toisaalta klo 2318 aikaan, johtopaikka oli tyhjä klo 0020 maissa.
02.03. esihälytys Narvaan, peruutettiin hetikohta.
14.04. (pitkäperjantai) etsintä Nokialla, hälytys tuli klo 13 maissa, kirjautuneena oli 60
vapaaehtoista, löytyi toisaalta klo 1455 maissa.
25.05. etsintähälytys Tampereelle klo 2045 maissa, peruutus klo 2130 aikaan.
04.06. esihälytys Nokialle klo 1130 maissa, peruuntui, oli löytynyt.
15.08. etsintä Toijalassa vain koirille.
05.09. hälytys Kangasalle kello 1939, peruutettiin saman puhelun aikana kello 1942, oli
löytynyt. (kolmen minuutin hälytys)
12.09. etsintä Pirkkalassa-Lempäälässä. Hälytys Vapepalle 11.09. klo 2330 maissa, vain
koiria hälytettiin ensin paikalle. Klo 0730 maissa hälytettiin jalkaetsijöitä, klo 0825 maissa
saatiin tieto hekon löytäneen kadonneen.
12.10. etsintä Nokialla, hälytys tuli klo 18 maissa, kirjautuneena oli 76 vapaaehtoista, löytyi
toisaalta klo 22 jälkeen.
08.12. esihälytys vain koirille, Längelmäki.
2006: 4 etsintää, 2 hälytystä, 2 esihälytystä. Vain koirille 1 etsintä + 1 esihälytys.
2007 ********************************************************
16.02. aamulla etsintähälytys Tampereella, löytyi ennenkuin etsijöitä ehti lähteä maastoon.
04.03. etsintä Tampereella, hälytys tuli klo 1723, paikalla oli 73 vapaaehtoista, kadonnut
löytyi klo 1930 maissa. Muonitusryhmä oli valmiudessa.
16.06. etsintä Tampereen keskustassa, hälytys tuli ennen aamukahta. Paikalla oli 30
vapaaehtoista. Kello 0550 saatiin poliisilta tieto kadonneen löytymisestä. Johtopaikka oli
tyhjä kello 0630.
25.06. hälytys Ylöjärvi, hälytys tuli kello 1125 maissa, paikalle ehti noin 16 vapaaehtoista
ennen peruutusta noin kello 1245.
21.07. etsintä Tampere. Poliisilta tuli hälytys pe 20.07. klo 15 maissa. Sovittiin maaliskuussa
kadonneen henkilön etsintä lauantaille kello 1000 alkaen. Paikalla oli 53 vapaaehtoista.
04.08. Tampereen 21.07. etsintä jatkui (1. jatkopäivä) kello 09-15, 38 vapaaehtoisen voimin.
13-14.09. etsintä Lempäälässä, hälytys tuli klo 2030 aikaan, paikalla oli 82 vapaaehtoista,
etsintä jatkui klo 02 yli.
14.09. yön etsintä jatkui klo 14, kirjautuneena oli 73 vapaaehtoista, kadonnut löytyi kello
1853, johtopaikka oli tyhjä vähän klo 20 jälkeen.
17.09. etsintähälytys Nokialle, peruutettiin hetikohta.
27.09. etsintähälytys Vesilahdelle, peruutettiin hetikohta.
13.10. etsintä vain koirille, Urjala.
27.10. Tampereen 21.07. etsintä jatkuu (jatkopäivä).
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29.11. etsintähälytys tuli klo 1730 maissa Tampere. Hälytys peruutettiin noin puolen tunnin
kuluttua.
05.12. hälytys Vapepalle tuli kello 1605 maissa Nokialle vedenjakelutehtäviin, kesti klo 2330
asti. Paikalla oli kirjautuneena 63 vapaaehtoista.
06.12. vedenjakelu jatkui Nokialla kello 07-2130, paikalla oli 101 kirjautunutta vapaaehtoista
(mukana muitakin kuin vapepalaisia).
2007: 4 etsintää, 3 jatkopäivää, 4 hälytystä, 2 vedenjakelupäivää. Vain koirille 1 etsintä.
2008 ********************************************************
12-13.01. etsintä Kangasalla, hälytys tuli klo 2330 maissa, kadonnut löytyi klo 0100,
kirjautuneena oli 64 vapaaehtoista.
20.01. etsintä Tampere, klo 09-16, kirjautuneena oli 64 vapaaehtoista.
28.01. etsintä Lempäälässä, hälytys tuli klo 1910, kirjautuneena oli 67 vapaaehtoista,
kadonnut löytyi toisaalta klo 2140 maissa.
22.03. etsintähälytys Ylöjärvelle, hälytys tuli kello 2330 aikaan. Peruutettiin puolenyön
aikaan.
11.04. Vapepa esihälytys Tampereelle tuli kello 1110. Ei aiheuttanut etsintää.
22.04. koiraporukkaa oli etsimässä Lempäälässä iltapäivällä.
22.04. esihälytys Tampereelle tuli kello 2030 maissa, hälytys tuli kello 2105, mutta hälytys
peruttiinkin jo hetikohta muutamien minuuttien jälkeen.
30.04. etsintä vain koirille Orivesi.
04.05. etsintä Nokialla, hälytys tuli noin klo 19, kadonnut löytyi kello 2210 aikaan, paikalla
oli 66 vapaaehtoista ja 9 koiraa.
28.05. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 04 aikaan, kirjautuneena oli 30 vapaaehtoista, klo
0800 saatiin tieto kadonneen löytymisestä, klo 0900 johtopaikka oli tyhjä.
14.06. etsintä Kurussa vain koirille, klo 19-24.
03.07. etsintä Tampere, hälytys tuli kello 0410, kirjautuneena oli 40 vapaaehtoista, etsintä oli
purettu kello 0845.
15.07. etsintähälytys Tampere kello 16 maissa, peruutettiin kello 1620 aikoihin.
19.07. etsintä Valkeakoskella vain koirille.
03.08. etsintä Kuhmalahdella, hälytys tuli klo 0820 maissa, kirjautuneena oli 68
vapaaehtoista, johtopaikka oli tyhjä kello 1433.
11.08. esihälytys Tampereelle tuli klo 2252, hälytys tuli klo 2345, kokoontumispaikalle ehti
vajaat kymmenen vapaaehtoista ennenkuin saatiin tieto etsittävän löytymisestä toisaalta kello
0026.
20.08. hälytys Nokialle, hälytys tuli klo 1701, kadonnut löytyi klo 18 maissa,
kokoontumispaikalle ehti kirjautumaan 31 vapaaehtoista.
28.08. etsintä vain koirille Kylmäkoskella.
04.09. hälytys Tampere, klo 2145-2150.
19.09. hälytys Orivedelle, hälytys tuli klo 1830 maissa, peruutettiin klo 19 aikoihin.
05.10. etsintä Tampere, hälytys tuli noin klo 0643, löytyi klo 0814 maissa, kirjautuneena oli
ainakin 41 vapaaehtoista.
21-22.10. etsintä Vesilahdella, hälytys tuli kello 2153 maissa, kirjautuneena oli ainakin 34
vapaaehtoista, johtopaikka tyhjeni klo 04 jälkeen.
10.11. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 0220 maissa, johtopaikka oli tyhjä noin kello 1130,
paikalla oli kirjautuneena 44 vapaaehtoista.
04.12. hälytys Lempäälä klo 23 maissa, peruutettiin hetikohta.
04.12. etsintä vain koirille, Vesilahti.
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2008: 10 etsintää, 8 hälytystä, 1 esihälytys. Vain koirille 6 etsintää.
2009 ********************************************************
17.01. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 0830 maissa, tieto etsittävän löytymisestä saatiin kello
1001, kirjautuneena oli 48 vapaaehtoista.
04.-05.02. etsintä vain koirille, Akaa.
02.05. hälytys Sorille tuli heti klo 22 jälkeen, peruttiin klo 2245 maissa.
19.05. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 1854 maissa, kirjautuneena oli 82 vapaaehtoista, tieto
kadonneen löytymisestä saatiin noin klo 2342, K1 päätti etsinän klo 2356, johtopaikka oli
tyhjä klo 0030.
29.05. etsintä vain koirille, Akaa.
30.05. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 13-14 aikaan, kesti muutaman tunnin, vapaaehtoisia
oli paikalla kolmisenkymentä.
02.06. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 01 aikoihin, tieto kadonneen löytymisestä tuli klo
0210 paikkeilla, vasta yksi koirapartio ja yksi jalkapartio oli ehtinyt tehtävään.
03-04.06. etsintä Tampere, hälytys tuli klo 23 aikoihin, kirjautuneena oli 54 vapaaehtoista,
viimeiset etsintäjoukot tulivat pois maastosta kello 0358.
30.06. hälytys Tampere, kello 0037, peruuntui hetikohta.
04.08. hälytys Tampereelle tuli klo 15 maissa, klo 16 aikaan saatiin tieto etsityn löytyneen
toisaalta. Etsijöitä ei ehtinyt maastoon, kymmenkunta vapaaehtoista oli paikalla.
10.08. etsintä Tampereella noin klo 13-22. Paikalla oli noin 50 vapaaehtoista.
11.08. edellispäivän etsintä jatkui eli jatkoetsintä, noin klo 0930-1606, kirjautuneena oli 30
vapaaehtoista.
14.08. etsintä Tampereella, esihälytys tuli hieman ennen klo 18:a, hälytys tuli klo 1835
paikkeilla, kello 1935 tienoilla saatiin tieto kadonneen löytymisestä toisaalta, paikalla oli
parikymmentä vapaaehtoista.
16.08. etsintä Sastamalassa, hälytys tuli klo 1220 paikkeilla, paikalla oli noin 26 (Sastamala)
+ 44 (Tre) vapaaehtoista. Kello 2355 viimeinenkin sukeltaja oli pois vedestä.
31.08.-01.09. etsintä Tampereella, hälytys tuli klo 2130 maissa, kirjautuneena oli 52
vapaaehtoista, etsintä päätettiin kello 0430 aikoihin.
06.09. etsintä vain koirille, Valkeakoski.
25.09. etsintähälytys Kangasalle, klo 17 maissa, peruutettiin hetikohta.
03.10. etsintä Tampere, 31.08. kadonneen jatkoetsintä, klo 0830-16, paikalla oli 25
varusmiestä sekä 40 vapaaehtoista.
10-11.10. hälytys Tampere ennen puoltayötä, kello 0138 paikkeilla saatiin tieto kadonneen
löytymisestä toisaalta.
16.10. etsintä Tampereella, hälytys tuli klo 1008 tienoilla, kirjautuneena oli 37 vapaaehtoista,
etsintä päätettiin kello 16 jälkeen.
05.12. hälytys Tampereelle, kello 1634, peruuntui saman puhelun aikana, ei ehditty hälyttää
ketään.
05.12. hälytys kello 1755 Tampereelle, ensimmäiset olivat poliisiasemalla kello 1803,
paikalle ehti 14 vapaaehtoista kun kello 1830 saatiin tieto kadonneen löytymisestä taksin
vihjeen perusteella. Kello 1915 johtopaikka oli tyhjä.
22.12. vain koiria etsimässä yöllä, aamulla kaikille hälytys Sastamalaan.
2009: 10 etsintää, 2 jatkoetsintää, 5 hälytystä. Vain koirille 4 etsintää.
2010 ***************************************************************
14.01. esihälytys Sahalahteen noin kello 1945, löytyi hetikohta.
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Ensimmäinen etsintä Tampereen ulkopuolella, 17.12.1994
Pirkkalassa.

Etsintä 05.02.1997 Olkahisissa, vas. Leea Lehtimäki ja Esa Tervonen.
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HARJOITUKSIA JA KURSSITUSTA 1990-2009
- peruskursseja 4 kpl
- etsintäkursseja 14 kpl
- viestikursseja 2 kpl
- johtoryhmäkoulutusta 4 kpl
- etsintäharjoituksia 16
- suuronnettomuusharjoituksissa oltu mukana 2 kpl
- karttaharjoituksia 4 kpl
- tutustumiskäyntejä (ekskursioita) 6 kpl
- messuosastoja (Tre) ja esittelyjä (infoja) 12 kpl
- teemapäiviä 22 kpl
- teemailtoja 36 kpl
- ea-kursseja 5 kpl (Vapepalle suunnattuja)
- henkisen tuen kursseja 2 kpl (Vapepalle suunnattuja).

ETSINNÖISTÄ
Ainakaan toistaiseksi kadonnut ei ole löytynyt jo etsityltä alueelta.
Kun kadonnut löytyy, ei tilastoida sitä kuka etsijä, taikka mistä järjestöstä,
löydön teki. On Vapepan yhteinen tavoite löytää kadonnut, ja kaikki
vapaaehtoiset ovat tasa-arvoisia ja yhtä arvokkaita.
Aina ei Vapepa löydä kadonnutta etsinnän aikana, tällaisissa tapauksissa
sivulliset ovat myöhemmin löytäneet kadonneen etsityn alueen ulkopuolelta.
Etsinnässä ei vain mitenkään oltu kuviteltu, että kadonnut olisi siellä mistä hän
lopulta löytyi (useimmiten paljon kauempana).
Vapepan käyttö poliisin toimesta on ollut hyvää ja järkevää; jollei ole ollut
mitään johtolankoja katoamiseen, ei Vapepaa välttämättä ole edes hälytetty.
Toisaalta, kun on epäilys kadonneen terveyden vaarantumisesta esimerkiksi
tiedossa olevan huonon yleiskunnon ja kylmän sään takia, on Vapepa hälytetty
nopeasti. Hyvä niin.
Aivan alkuvuosina hälytykset tulivat poliisilta SPR:n piirin valmiuspäällikölle,
joka välitti ne eteenpäin vapaaehtoisille. Sittemmin tapana on ollut, että poliisi
soittaa aluetoimikunnan päähälyttäjälle, nykyisin valmiuspäivystäjälle. HÄKE:n
kautta ei montaakaan hälytyssoittoa ole vielä Vapepalle tullut, mutta
tulevaisuudessa mentäneen siihen käytäntöön.
Ennakolta ilmoitettuja etsintöjä on ollut alle kymmenen. Nämä tapaukset ovat
olleet jo jonkin aikaa kadoksissa olleiden henkilöiden etsintöjä, kun poliisi on
saanut uusia johtolankoja ja vinkkejä, jotka kannattaa tarkistaa. Valitettavasti
kaksi etsittyä on edelleen löytymättä, toivottavasti ne tapaukset selviävät joskus.
Silloin tällöin on käynyt niin, että etsintä on peruutettu ennenkuin
vapaaehtoisia on ehtinyt tehtävään. Koskaan en ole kuullut kenenkään kiroilevan
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Suuronnettomuusharjoitus 15.04.1999 Kangasalan asemalla.

Etsintä 14.10.1999 Kangasalla.
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peruutusta, taikka harmittelevan ”turhaa” reissua kokoontumispaikalle.
Kerrankin talvella aamukahden aikaan oltiin Kalevassa Hippostalon pihalla
odottelemassa poliisia avaamaan ovia, kun partio tullessaan kertoikin kadonneen
juuri löytyneen kerrassaan toiselta paikkakunnalta. Väki vain tuumaili että ”jees,
hieno juttu että löytyi, nyt vaan kotiin muutamaksi tunniksi nukkumaan ennen
töihin lähtöä”.
Karttojen suhteen olemme kaikkiruokaisia, ja monenlaisia onkin nähty
vuosien varrella. Ensimmäiset värivalokopiot tuntomerkkilapusta ja kartasta
saatiin etsintään poliisilta toukokuussa 2000. Tuon jälkeen on kuitenkin monessa
etsinnässä operoitu mustavalkoisilla karttamonisteilla. No, vapepalaiset toimivat
niillä kartoilla, joita on käytettävissä. Karttojen puutekaan ei ole estänyt ensimmäisiä koira- tai autopartioita lähtemästä tehtäviin, jos on löytynyt
paikallistuntemusta, taikka alue on ollut selkeä.
Koska etsintöjä on tällä vuosituhannella ollut 5-10 kappaletta vuosittain, ei
montaakaan harjoitusta ole järjestetty. Johtoryhmä alkaa olla tottunutta ja
kokenutta, ja vapaaehtoisten ei ole tarvinnut pitkään odottaa tehtävää sen
jälkeen, kun ovat kirjautuneet kokoontumispaikalla yhteiseen nimilistaan. Eräs
Vapepa-johtaja onkin tokaissut, että ”johdossa on vikaa, jos Vapepa-johtajan
paikalle tulon jälkeen ensimmäinen etsintäjoukko ei ole lähtenyt tehtävään 15
minuutin kuluessa”.
Tiedotusvälineiden edustajat ovat suhtautuneet hienosti Vapepaan. Mediaihmisiä on ollut paikalla ehkä viidessä (ennakolta tiedossa olleessa) etsinnässä,
ja he ovat käyttäytyneet journalistien etiikan mukaisesti. Etsinnöistä tiedottamisen medialle hoitaa aina poliisi, ja kyllä Aamulehdessä on silloin tällöin
ollut pikku-uutisia kadonneen etsinnöistä, etenkin 2000-luvulla.
Meripelastusseuran sekä Lentopelastusseuran paikallisten jäsenjärjestöjen
kanssa on ollut muutama harjoitus.
Luonnollisesti helikoptereita on ollut etsinnöissä apuna silloin tällöin, aina ei
kopteria ole kuitenkaan ollut vapaana, taikka säätila on estänyt hekon toiminnan.
Aiemmin kopteri on havainnoinut maastoa lämpökameralla, nykyisin enemmänkin vain pimeänäkölaitteilla eli valonvahvistimilla.
Vapaaehtoisten sukeltajien toiminta alueella alkoi nykymuotoisena vuonna
2004, kun Tampereella pidettiin ensimmäinen Vapepa-sukeltajakurssi. Heillekin
hälytykset voivat tulla suoraan poliisilta, jos jossakin tarvitaan pelkästään
sukeltajia viranomaisten apuna. Sukellustehtäviä on ollut puolisen tusinaa.
Hälytyksissä jäsenjärjestöjen päähälyttäjille ilmoitetaan usein tilanne vain
lyhyesti, tyyliin ”vanha nainen kadoksissa, kokoontuminen heti poliisilaitokselle
Sorinkadulle”. On keskusteltu pitäisikö mahdollisimman tarkat tuntomerkit
kertoa jo hälytystiedoissa, mutta on tuumailtu, että alkuvaiheessa tiedot saattavat
olla epätäydellisiä, viestitysketjussa (aamuyöllä herätetyt) vapaaehtoiset
saattavat ymmärtää vaatetuksen erilailla ja sanoman sisältö voi siten muuttua
matkalla. Lisäksi tuntomerkkien selostus ja kertaaminen veisi paljon aikaa.
Melkein aina kokoontumispaikka on poliisilla mietittynä jo vapaaehtoisille
soitettaessa. Vapaaehtoisia alkaa yleensä kerääntyä kokoontumispaikalle puolen
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tunnin kuluttua hälytyksestä, riippuen missäpäin kaupunkia tai maakuntaa ollaan
sillä kertaa. Kokoontumispaikkaa lähellä olevassa tienristeyksessä on joku
Autoliiton ajoneuvo huomiovilkut päällä, taikka on jo ehditty ripustaa peltiset
heijastavat Vapepa-opasteet liikennemerkkeihin. Opaste on neliönmuotoinen
Vapepa-ympyrällä ja nuolilla varustettu levy, eli ajosuunta voidaan opastaa
kääntämällä levyä ja samalla nuolia.
Harvoin on etsinnöissä tiedossa, mitä on tapahtunut, ja missä kunnossa etsittäva on. Valmiuspäällikköaikansa loppuvuosina Tommi lupasi aluetoimikunnan
kokoukseen kakun, jos käytämme kuulotuntumaharavointia. Kakkutarjousta ei
koskaan lunastettu, sillä ei tullut etsintätilanteita, joihin olisi voitu soveltaa
kuulotuntumaharavointia.
Harvaharavointia on kokeiltu vain kaksi kertaa harjoituksissa.
Viime vuosina tavallisimmat etsintämuodot ovat olleet 6-8 henkilön
etsintäketjut, 2-4 henkilön ”katupartiot” sekä neljän henkilön autopartiot.
Tarvetta olisi mm. nykyistä useammille polkupyöräpartioille.

APUVÄLINEITÄ JA VARUSTEITA
”VAPEPA TAMPERE”-kangasmerkkejä hankittiin 1993. Merkki on
osoittautunut hyväksi, ja myöhemmin on tehty lisätilauksia.
Ensimmäinen epävirallinen www-sivu aukesi 07.04.1995. Nykyinen
www.vapepatampere.fi-sivusto aukesi loppuvuodesta 2005.
Sinivalkoisia nimineuloja hankittiin 2005 ja 2007. Klipsillä varustetut ovat
tukevia ja käytössä kestäviä. Viralliset Vapepa-henkilökortit tulivat hankintaan
2008, yksittäiset etsijät saivat halutessaan tilata niitä järjestönsä hälytysryhmän
kautta.
Heijastinnauhan pätkillä varustettua punaista kapeaa merkintänauhaa
(kuitunauhaa eli ”metsurinauhaa”) hankittiin 2009 iso laatikollinen. Ideana oli
saada muista nauhoista erottuva merkki, jos vaikkapa löytö taikka jälkiura tieltä
maastoon pitää merkitä yksikäsitteisesti. Tätä ei ole vielä testattu tositilanteessa.

VIESTITYS TOIMINNASSA
1990 vain harvoilla hälytysryhmäläisillä oli matkapuhelin (NMT), etupäässä
yrittäjillä ja myyntimiehillä. Etsinnöissä viestitys hoidettiin VHF-radiopuhelimilla (SPR:n 160 MHz:n kalusto, myös reserviläisillä oli muutama oma
laite). LA-kalusto (27 MHz) oli myös olemassa, satunnaisesti sitäkin oli
etsinnöissä alkuaikoina, harjoituksissa enemmänkin. 68 MHz:n radiot ja
Vapepa-kanava(t) saatiin vasta 1990-luvun lopulla. 68-kalusto on melko kallista,
sitä on partiolaisilla ja SPR:llä. SPR:n hankki myös 68-taajuudelle tukiasemaradion, joka mahdollistaa hyvät yhteydet johtopaikalta, radioiden ylläpito ja
säilytys on ollut radioamatöörien vastuulla. Johtopaikan kalustona on samoin
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palvellut jo pidemmän aikaa Tampereen radioamatöörien hankkima vain
Vapepa-käyttöön varattu 2 m VHF-taajuusalueen tukiasemakalusto, jolla saadaan yhteys yksittäisten radioamatöörien paikalle tuomiin käsiradioihin sekä
autoasemiin. Radioamatöörien HF-kalustolle ei ole ollut käyttöä etsinnöissä,
koska välimatkat ovat olleet niin lyhyitä. 1990-luvun puolivälistä alkaen
matkapuhelimet (GSM) yleistyivät nopeasti, ja täytyy myöntää, että nykyään
pääosa etsintöjen vähäisestä viestityksestä hoituu matkapuhelimilla. 2000luvulla markkinoille tulleet PMR446 ”lähiradiot” ovat olleet käytössä muutamilla kursseilla viestityksen harjoittelussa sisätiloissa sekä kouluttajakäytössä,
mutta niitä ei ole hankittu toimikunnalle eikä käytettykään tosietsinnöissä pienen
kantamassa takia, ne soveltuisivat kyllä hyvin rakennusetsintään. Poliisin
kalustomuutoksessa eli VIRVE:n käyttöönotossa virattomaksi jääneitä VHFradioita saatiin Vapepalle useita satoja. Tampereen aluetoimikunnalle saatiin
näitä radioita vuonna 2007 20 kpl. Toimikunta kunnosti radiot käyttöön
hankkimalla niihin uudet akut ja radioamatöörit rakensivat radioiden
kuljettamiseen tarvittavat salkut (3 kpl). Aluetoimikunta hankki myös upouuden
johtoasemaradion PEPA-VHF-taajuudelle. Vuonna 2010 SPR:n Hämeen piirillä
on neljä kappaletta VIRVE-radioita, tulevaisuus näyttää aikanaan laajeneeko
niiden hyödyntäminen Vapepan toiminnassa.

ERIKOISUUKSIA VUOSIEN VARRELTA
ETSINTÖJÄ JUHLAPÄIVINÄ
Etsintöjä tai hälytyksiä on tullut monina juhlapäivinä (pääsiäisenä 2006,
vappuna 2003, juhannuksena 2001, itsenäisyyspäivänä 2007, jouluaattona
2002), mutta ei vielä uutenavuotena. Vuosituhannen vaihteessa Vapepa oli
erikoisvalmiudessa, mutta niinkuin tiedetään, mitään kauheaa ei silloin
tapahtunut.
MELKEIN AINA ON OLLUT YKSI KADONNUT
Ainoastaan kolmessa etsinnässä on haettu useampaa kuin yhtä kadonnutta:
1998 kolmea henkilöä Ylöjärvellä, 2000 kolmea henkilöä Vesilahdella (ei
ehditty etsimään), 2005 kaksi henkilöä Nokialla.
”ENNÄTYKSIÄ” ETSINNÖISSÄ
2002 oli sellainen alkuvuosi, että kolmen aluetoimikunnan kokouksen aikana
tai heti päättymisen jälkeen tuli etsintähälytys (neljästä kokouskerrasta): 12.02.,
06.05. ja 18.06. Vitsailtiin keskenämme, että ”kuka oli kertonut poliisille meidän
kokouspäivämme ?”
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Esittelyteltta Keskustorilla 13.05.2000, vas. Jukka Siren, Anneli
Häkkinen ja Matti Tuominen.

Ilmari-heko 28.09.2000 Velaatassa (kuva: Matti Tuominen).

Vapepa Tampere 20 vuotta - 38

Huippuna on hetken yhtaikaa käynnissä olleet kolme etsintää (20.07.2003).
Ensimmäinen tapaus ratkesi puolessa tunnissa, ennenkuin sille ehdittiin tehdä
paljon mitään. Toiseen etsintään ehti vapaaehtoisia maastoonkin, ja Kangasalalla
etsittiinkin sitten useampana päivänä. Kokoontumispaikka oli Sorilla, jonne
mentiin kahden etsinnän takia. Paikan päällä selvisi, että ”juuri oli tullut
kolmaskin keikka”.
Pari kertaa on poliisilta tullut ”etsintä peruutettu” saman puhelun aikana (esim.
”kolmen minuutin hälytys” 05.09.2006 kello 1939-1942).
Samana iltana on tullut hälytys ja etsintä eri katoamistapauksiin (05.12.2009,
kello 1634 ja 1755).
Elokuussa 2009 oli neljä etsintää saman kalenteriviikon aikana; maanantai ja
tiistai Tampereella, perjantaina Tampere ja sunnuntaina Sastamala. Perjantaina
tuli hälytys Hämeen piirin aluetoimikuntien illanvieton aikana, tilanteen
selvittyä palattiin Lempäälään jatkamaan illanviettoa. Siellä vitsailtiin, että ”nyt
sivutaan aiempia kahta ennätyskertaa, kun on ollut kolme etsintää saman viikon
aikana, mutta vielähän on kaksi päivää viikkoa jäljellä”. No sittenhän kävi niin,
että sunnuntaina tuli se 4. hälytys etsintään samalla viikolla, ja niin myös uusi
”ennätys”.
Yleensä hälytyskorteilla ryhmät ilmoittavat lähtövalmiudekseen varovaisesti
1-3 tuntia. Käytännössä, jos etsijä on kotonaan, on hän liikkeellä 15-30 minuutin
kuluttua hälytyksestä. Nopeusennätys, jota tuskin lyödään, tapahtui lauantaina
05.12.2009, jolloin hälytyssoitto tuli valmiuspäivystäjälle kello 1755, ja kello
1803 ensimmäiset vapaaehtoiset olivat kokoontumispaikalla poliisilaitoksella
Sorinkadulla, siis kahdeksan minuutin kuluttua puolet johtoryhmästä oli
paikalla. Tämä selittyy sillä, että juuri silloin oltiin joukolla koolla SPR:n
piiritoimistolla Rautatienkadulla ”valmiusvohveleilla”, josta oli lyhyt matka
siirtyä Sorinkadulle.

MUONITUKSESTA
Omaa vakituista muonitusryhmää ei ole saatu kasattua muutamista yrityksistä
huolimatta. Toisaalta tukevaa ruokailua vaativia etsintöjä ei pituuden puolesta
ole ollut (etsintöjen kesto on ollut tyypillisesti 4-6 tuntia). Ruokahuollon
tarpeissa on tukeuduttu 24/7-huoltoasemiin, joita nykyään on Tampereellakin
muutama. Eväsleipää, makkaran- ja juustonsiivuja päälle, juomaksi mehukattia
ja kahvia/teetä. Sillä on pärjätty tähän asti.
Maaliskuussa 1999 lauantaiaamuna tuumailtiin mistä muonitusta etsijöille.
Mattilan veljekset käyttivät hoksottimiaan ja hakivat Tapolasta pari 10 kg:n
laatikkoa mustaamakkaraa. Tästä juontaa sanonta ”mustallamakkaralla etsii
puoli päivää”. Harmi että nykyisin EU:n hygieniasäädösten tiukkana aikana ei
mustaamakkaraa enää saa myydä suoraan tehtaalta.
Kangasalla heinäkuussa 2003 aamuyöllä alettiin tuumailla muonitusta.
Poliisipartio sanoi käyvänsä hankkimassa jotakin murua rinnan alle. He olivat
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menneet Linkosuon Mannakorven leipomoon varovasti kyselemään saisiko näin
yöllä ostaa leipää etsintäjoukoille. Kumpikin poliisimies tuli Mannakorvesta
kummassakin kädessään vähintään kaksi muovikassia täynnä leipää. Arvelimme, että niistä riitti poliisiasemalle syötävää kahdeksi viikoksi vielä etsinnän
jälkeenkin.
Vastakkainen tapaus oli elokuussa 2005 Pirkkalan ABC:llä (juttuja siitä
kuultiin poliiseilta vielä lokakuussa 2008). Puolenyön jälkeen alettiin miettiä
huoltoa, ja poliisipartio soitti uudelle ABC-asemalle ja kysyi, voiko partio hakea
ruokatarvikkeita laskuun, kuulemma sopi. No sitten kun virkapukuinen
poliisipartio meni paikalle, ei kassa kuulemma saanutkaan myydä muonaa
poliiseille laskuun. Soitto ylemmille tahoille, ja asia selvisi, partio palasi
evästarpeet mukanaan. Sillä kertaa ei siis meinannut löytyä poliisille luottoa
ABC:ltä, mutta onneksi lopulta kuitenkin löytyi ja vapepalaiset saivat
voileipänsä ja mehunsa.

SEKALAISIA SATTUMUKSIA VUOSIEN VARRELTA
Havaittua viestitysasioista: vanha totuus on, että jos puhelu ei mene läpi
(yhdisty), niin tekstiviesti saattaa hyvinkin mennä (eri kanava). Käytännössä on
todettu, että jouluaattoaamuna ei edes SMS mene läpi matkapuhelinverkossa
laitakaupungilla, sen verran ruuhkaa on ajankohdasta johtuen.
Aluetoimikunnan ensimmäisessä harjoituksessa toukokuussa 1990 etsijät
toimivat suunnitteluryhmän ajatusten mukaisesti. Kadonneen ajoneuvo löytyi
(rekisterinumero oli oikein, auton malli oli eri kuin ilmoitettu), ja sen luota
lähtivät jalanjäljet hiekkatöyrään yli metsään. Mp-partio ilmoitti asian johdolle,
ja oikeaoppisesti lähetettiin koirapartio (koira+ohjaaja) paikalle. Koirapartio
seurasi maalimiehen kaartelevia jälkiä, kunnes löysi maalimiehen kannonnokasta eväitään syömästä. Siitä sitten ilmoitus radiolla johtoon: ”Johto, täällä
Koira 1, maalimies on löytynyt, mää en tiedä yhtään missä mää olen.” Eihän
siinä koiranohjaaja ollut ehtinyt laisinkaan karttaa lukea, kun seurasi eli luki
koiraa koko ajan, joka puolestaan seurasi mutkittelevia hajujälkiä. Tästä opittiin,
että koirapartioon pitää laittaa mukaan yksi suunnistustaitoinen lisähenkilö (jolla
on myös se radiopuhelin).
Erään kerran tuli ennen puoltayötä hälytys. Siinä sitten oli poliisipartion auto
paikalla, ja vapaaehtoisia alkoi kerääntyä ympärille. Odotettiin poliisin toimia
eli käskytystä tehtävään, pikku hiljaa alettiin jo puhella, että lähdettäisiinkö
jakamaan alueita kartasta, kun odottelu vain jatkui. Poliisi odotteli jotakin, ehkä
kenttäjohtajaa paikalle, vai karttojako kenties. Vapaaehtoiset odottelivat
edelleen poliisin tilanneselvitystä ja käskytystä. Muutama vapaaehtoinen alkoi
jo keskenään suunnitella, minne etsintäpartioita lähetettäisiin, kun sillä välin
muutamat pitkään odotelleet vapaaehtoiset olivat aikansa kuluksi tutkineet
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omatoimisesti lähipusikoita, ja löytäneet kadonneen sieltä. Tämän jälkeen
päätettiin, että jos vastaavaa ”odottelua” ilmenee, niin vapaaehtoiset voivat
rohkeasti tehdä aloitteen poliisille ja ehdottaa toimiin ryhtymistä. Mutta eipä
vastaavaa odottelua ole enää ilmennyt.
Etsintähälytys tuli aamuyöllä. Paikalle tullessani ihmettelin, missä muut
porukat ovat. Selvisi, että vain reserviläisille oli soitettu (tämän jälkeen sovittiin,
että jos joku aluetoimikunnan järjestö saa jostakin syystä hälytyksen suoraan,
niin asia ilmoitetaan aina myös päähälyttäjälle). Etsijät lähetettiin tehtäviin ja
tämän jälkeen keskustelussa poliisimiehen kanssa selvisi, että hän oli vasta
hiljakkoin tullut paikkakunnalle, ja nyt yöllä oli kovasti miettinyt järjestöjen
hälytyskortteja selatessaan "en oikein tiennyt kenelle voisin soittaa näin aikaisin...". No ei kannata miettiä; kun vapepalaiset ovat jättäneet hälytyskorttinsa,
niin silloin lähdetään kun hälytys tulee.
Lauantaina aamuyöllä oltiin etsinnässä. Saatiin lupa ajella autoilla kävelytietkin läpi. Etsinnän sivutuotteena poliisipartio yhytti pari nuorta poikaa
spraymaalipurkkien kanssa. Siinä toteutui samalla kampanja ”pidä kaupunki
siistinä”.
Kerran etsinnässä johtoryhmä tuumaili aamuneljän aikaan, millaisia
tuntomerkkejä kadonneen vaatetuksesta annettaisiin etsijöille. Hetkisen kuluttua
joku tokaisi: ”no, jos talvisena lauantaiaamuna puoli viiden aikaan tapaa minkä
tahansa yksinäisen lapsen kävelemästä, niin voi kyllä pysäyttää ja kysyä onko
kaikki hyvin”. No niinhän se on, asian palautus oikeaan viitekehykseen. Turha
hieno miettiminen pois.
Tuli hälytys: 5-vuotias lapsi oli kadonnut kesämökin pihalta. Vapaaehtoisia
alkoi kokoontua paikalle, kun saatiin tieto, että työvuorostaan kotiinpäin
menossa ollut poliisi oli nähnyt tuntomerkkeihin sopivan lapsen polkevan
apupyöräisellä pyörällä yksinään, ja mennyt jututtamaan tätä. Tämä kadonneeksi
ilmoitettu oli polkenut viitisentoista kilometriä mökiltä kotiinsa päin, koska ”oli
kyllästynyt olemaan mökillä”. Kukaan ei ollut kertonut tälle polkijahirmulle,
että 5-vuotias ei kertakaikkiaan voi ajaa 15 km matkaa muutamassa tunnissa.
Matka tosin oli pääosin asfaltoitua pyörätietä, mutta huima suoritus siitä
huolimatta.
Oltiin etsinnässä ja etsitty jo hyvä tovi, kun johtopaikalla ollut poliisi soitti
taas kerran kadonneen kotiin. Poliisin ilme oli näkemisen arvoinen, kun etsittävä
vastasi itse puhelimeen. Pienten mutkien kautta kadonnut oli ajellut taksilla
kotiin, ja puoliso oli juuri ulkona maksamassa taksia, kun kotipuhelin oli soinut.
Kesällä sunnuntaiaamuna tuli poliisilta etsintähälytys. Ilmeisesti soittajana oli
sillä kertaa Vapepaa vähemmän tunteva poliisimies, koska hän kysyi varovasti,
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”Vapaaehtoinen pelastuspartio”, Hervannan sanomat kertoi
02.10.2002 Ruskon etsinnästä.

Evakuointiharjoitus toimintapäivänä 02.10.2004 Kalkussa.

Vapepa Tampere 20 vuotta - 42

että etsiikö Vapepa kesäloma-aikanakin: ”oletteko te kesällä töissä...?” No
kyllähän Vapepa lähtee etsintöihin silloin, kun hälytys tulee.
Erään komisarion sanomaa lokakuussa 2008: ”Vapepa on hälläväliämeiningin
vastakohta.”
On myös sattunut kaksi kertaa, että etsinnän sivutuotteena havaittiin harhaileva kansalainen, josta ei vielä oltu tehty katoamisilmoitusta, mutta jollainen
olisi ennenpitkää tehty. Tässä kertomukset vapepalaisten itsensä kertomina.
Olin menossa johtopaikalta hakemaan saappaitani autosta, kun kiinnitin
huomiota vanhempaan herrasmieheen (pappaan), jonka asu oli vähän
puutteellinen: se oli pyjama. Aluksi luulin, että hän on sen laitoksen potilas,
jossa meillä on johtopaikka, ja että hän oli ollut tupakalla pihalla ja oli
palaamassa takaisin sisälle. Sitten kiinnitin huomiota jalkineisiin, toisessa jalassa
sukka, toinen jalka paljaana. Seuraavaksi minulle tuli juttelemaan pari sivullista,
jotka kertoivat, että olivat seuranneet pappaa jo hetken ja olivat juuri olleet
soittamassa 112:een. He kuitenkin tunnistivat asuni jollain tasolla, ja
"luovuttivat" papan minulle. Aloin jututtamaan pappaa ja paljastui, että hän ei
ollutkaan siitä laitoksesta, vaan ilmeisesti lähtenyt jostain muualta ja matkalla
metsään. Sen jälkeen pyysin apua johtopaikalta ja veimme papan sinne. Sitten
selvittelimme, että pappa oli kadonnut läheisen sairaalan tarkkailusta ja siellä jo
häntä etsittiin. Veimme papan autolla takaisin sairaalaan.
Myöhään illalla etsinnän johtopaikalle tullessaan ryhmäläiseni sanoi
ohimennen, että läheisen ABC:n luona harhaili joku pappa ihan eksyneen
näköisenä. Tällöin papan kulkusuunta oli kaupungista poispäin. Jotenkin tuntui
siltä, että nyt pitää painaa tuntomerkit mieleen. Tosin äkkiä kaukaa katsottuna
saattoi ko. henkilö vaikuttaa palailevansa kotiin tavalliseen tapaan.
Ryhmäläiseni kuvaili vähän vielä tuntomerkkejä (sinivihreä takki) ja sanoi, että
kai me tuota etsitään kohta. Tähän johtopaikan maastojohtaja tuumasi topakasti,
että nyt ei etsitä mitään pappaa vaan mummoo. =)
Ajoin kello 03 jälkeen etsinnästä kotiin, ja näin harjun jälkeen kävelytiellä
kävelevän harmaapäisen miehen, joka vaikutti kovin eksyneeltä. Ajoin papan
ohi, soitin ryhmäläiselleni ja kysyin tuntomerkit, ja tuntomerkit täsmäsivät.
Tulimme siihen tulokseen, että tämän on pakko olla se sama ja aika monta tuntia
jo liikenteessä ollut, joten tarkastettava on. Tein u-käännöksen ja ajoin papan
luo.
Minä (M) kysyin: Mihin olette matkalla tähän aikaan yöstä?
Pappa (P): Kotiinpäin olen menossa.
M: Missäpäin koti on?
P: Ihan tässä lähellä.
Pappa näytti silti oudolta, vaikka vastaukset olivat periaatteessa järkeviä.
M: Tiedättekö missä kotinne on?
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Ilmakuvakartta apuna etsinnässä 20.01.2008 Leinolassa.

Poliisin kiitokset etsinnän jälkeen 03.08.2008 Kuhmalahdella.
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P: No en oikeastaan tiedä.
M: Mikä on nimenne?
P: Matti Meikäläinen (nimi muutettu).
M: Tiedättekö kotiosoitteenne?
P: Kyllä, se on Matinkuja 10 (osoite muutettu).
Katsoin kartasta ja tie oli ihan lähellä, mutta takasuunnassa papan
kulkusuuntaan nähden. Kysyin papalta, että sopiiko, jos vien hänet kotiinsa, ja
se sopi papalle.
Ajoin kotitalon eteen, mutta pappa ei tunnistanut että onko ko. talo hänen
kotinsa. Sain luvan katsoa papan pienestä laukusta (jossa luki maalarinteipillä
hänen nimensä päällä) olisiko siellä jotain tunnistepapereita. Laukusta löytyi
jonkun liiton jäsenkortti, jossa oli hänen aiemmin kertomansa nimi ja osoite.
Menimme autosta talon etuovelle. Talossa paloi paljon valoja. Soitin ovikelloa
kolmesti, kukaan ei tullut avaamaan. Koitin ovea, se ei ollut lukossa, mutta en
silti uskaltanut mennä sisälle. Hieman hämmennystä tämä kait aiheutti
johtopaikalla, kun löydettiinkin pappa mummon sijaan. Ryhmäläiseni oli
soittanut poliisit paikalle ja niinpä papan kanssa istuttiin luultavasti hänen
kotitalonsa rappusella puoli neljältä arkiyönä ja keskusteltiin. Ymmärsin
puheista, että vaimoa ei enää ollut, lapsia oli pari mutta eivät Tampereella.
Hetken päästä poliisit tulivat ja pappa oli koko ajan tyynen rauhallinen. Tuntui
olevan huojentunut, kun hänen ei enää tarvinnut kävellä tuntemattomia katuja ja
joku oli hänen luonaan. Poliisit menivät papan kanssa sisälle, kiittivät minua ja
minä lähdin autolla kotiin nukkumaan tyytyväisenä siitä, että papan ei enää
tarvinnut kävellä ja hän pääsi sisätiloihin.

NOKIAN VESIKRIISI
Taustaa
Nokian kaupungissa pääsi keskiviikon 28.11.2007 noin kello 12 ja perjantain
30.11.2007 kello 12 välisenä aikana Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamolta
puhdistettua jätevettä (teknistä vettä) talousvesiverkostoon. Puhdistettu jätevesi
aiheutti Nokian kaupungin alueella yhteensä yli 8 000 ihmisen sairastumisen.
Perjantaina 30.11. alkoi vasta selvitä, että jotain on vesijohtoverkostossa
vialla ja annettiin veden keittokehotus mm. kaupungin www-sivuilla. Tilanne oli
sekava lauantaista 01.12. tiistaihin 04.12. Keskiviikkona 05.12. tapahtui
putkirikko, joka muutti veden virtauksia ja tästä syystä annettiin käyttökielto
Nokialle.
Keskiviikkona Vapepaa pyydettiin avuksi Nokialle yhdessä
puolustusvoimien kanssa.
Vapepan hälyttäminen
Keskiviikkona 05.12.2007 kello 1415 tuli tieto Vapepan Tampereen
aluetoimikunnalle, että SPR:n Hämeen piirin valmiuspäällikkö on tarjonnut
Vapepaa Nokian vesiongelmiin Tampereen Aluepelastuslaitoksen kautta. Kello
1437 tuli tieto, että Vapepa tarvitaan, varsinainen hälytys tulee jonkin ajan
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kuluttua. Kello 1609 tuli hälytys, jossa kokoontumispaikaksi annettiin Nokian
kaupungin varikko Pinsiönkatu 46. Paikalle pyydettiin noin 50 henkilöä.
Vapepan käskettiin ilmoittautua varikkopäällikkö Kari Mäkelälle.
Paikalle hälytettiin Tampereen aluetoimikunta, Toijalan ympäristön
Aluetoimikunta sekä Vammalan toimikunta.
Johtamisen alkutilanne
Tilanne oli minulle johtamisen kannalta haasteellinen, koska tiesin
lähtötilanteessa, että vettä pitäisi toimittaa 20-30 000 ”uhrille”. Mitään käsitystä
mistä ja miten minulla ei ollut. Normaalisti, kun olen Vapepa-johtajana matkalla
tilannepaikalle, pohdin erilaisia skenaarioita ja toimintamalleja, mutta nyt
ajaessani Tampereelta töistä kohti Nokiaa, minulla ei ollut mitään skenaaroita tai
toimintamalleja mielessäni. Lähtötietoja oli kertakaikkiaan liian vähän. Ainoa
ajatus oli se, että tarvitsen enemmän tietoa, jotta voin aloittaa suunnittelun.
Toisaalta minulla ei ollut mitään tietoa siitä, mitä Vapepan Nokialla oletettiin
tekevän, muuta kuin tietysti auttavan vedenjakelussa. Saapuessani paikalla
tilanne oli sekava. Varikkopäällikkö Mäkelä oli saanut hetkeä aiemmin käskyn
johtaa toimintaa ja hänelle oli kerrottu Puolustusvoimien lähettävän virka-apua.
Samoin hänen oli käsketty tilata Vapepan numerosta apua, mutta hänellä ei ollut
mitään käsitystä, mitä Vapepa voi tarjota. Muutenkin lähtötilanne oli Mäkelälle
äärimmäisen haastava.
Toiminta
Loppujen lopuksi toiminta oli yksinkertaista. Haasteina oli vain tilanteen
ymmärtäminen ja skaalaaminen:
- olla mukana, kun 25-30 000 ihmiselle toimitettiin kaikki käyttövesi
- oltiin jakeluautoissa jakamassa pullovettä ja desinfiointiainetta
- täsmäjakelua erityiskohteisiin
- tarvikkeiden vientiä terveyskeskukseen
- oman väen huolto ja auttaa myös muiden huollossa.
Vapepa oli noin kolmasosa pahimman tilanteen henkilövahvuudesta, toinen
kolmasosa oli kaupungin henkilökuntaa ja kolmas kolmasosa oli
Puolustusvoimista.
Projektin koko
Autettavia (25-30 000) oli ilmeisesti enemmän kuin kaikissa muissa Vapepan
tehtävissä yhteensä koko Vapepan silloisen 43 vuoden historian aikana.
Normaalisti on 0,1-5 autettavaa / auttaja, Nokialla oli 150 autettavaa / auttaja.
Vapepalaisia tuli noin 70 kilometrin säteeltä, valmiushälytys annettiin noin 100
kilometrin säteellä. Paikalla oli vapepalaisia 05.12.2007 60 henkilöä ja
06.12.2007 100 henkilöä. Se, että oliko autettavia 25 vai 30 tuhatta, kuvaa
pyöristysvirheiden kokoa. Pieni määrä vettä oli 500 litraa farmariautossa.
-------Tämä on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunnan
askeettisen asiallinen 20-vuotishistoriikki. Tavataan etsinnöissä !
www.vapepatampere.fi
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