
 
 

 

Etsinnän peruskurssi 
 
      

Tervetuloa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun  
etsinnän peruskurssille!  
 
Kurssi järjestetään Harjavallassa  
28.3.2020 klo 8:00-20:00. 
 
Lounas-Kahvila Sievari, Juustokivenkatu 1,  
29200 Harjavalta 
 
Harjoituspainotteisella kurssilla pääset tutustumaan ka-
donneen ihmisen etsintään maastossa. Kurssin käytyäsi 
tunnet mm. seuraavat perusasiat: 

• etsintävalmius ja etsintäryhmän hälyttäminen 
• etsintämenetelmät 
• käytännön toiminta maastossa. 

 
Kurssin käytyäsi sinulla on mahdollisuus päästä mukaan 
paikalliseen Vapepan hälytysryhmään, jonka poliisi voi 
hälyttää avukseen kadonneen etsintään.  
 
 

 

 

Ilmoittaudu mukaan 25.3.2020 mennessä oheisen linkin kautta. 
https://www.lyyti.in/etsinnanperuskurssi_harjavalta 
 
Kurssin hinta on 20€ ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Kurssi on kaikille avoin eikä osallistuminen edellytä ennakkotietoja. Harjoitukset järjestetään ulkona, joten 
osallistujan pitää varustautua maastossa liikkumiseen sopivilla ja kelinmukaisilla varusteilla, sekä kyettävä 
liikkumaan turvallisesti maastossa.  
 
Kurssin järjestää Vapepa Keski-Satakunnan paikallistoimikunta.  
 
Lisätietoja kurssista antaa  
Mikko Linnainsaari 050-3779497, sähköpostitse mikko.linnainsaari@cimcorp.com. 
Päivi Kuusela 040-5265817  
 
Tervetuloa mukaan! 
 
 
Ennakkotehtävät: 
1. Tutustu Vapepan toimintaan www.vapepa.fi -sivuston kautta 
2. Kokoa oma etsintäreppu ohjeen mukaan ja ota mukaan kurssille. 
 
 
Yhteistyössä:  
 
        
 
 
 
 
 
 

https://www.lyyti.in/etsinnanperuskurssi_harjavalta
mailto:mikko.linnainsaari@cimcorp.com
http://www.vapepa.fi/


 
 

 

 
 
Kurssin ohjelma  
 
Lauantai, 28.3.2020 
 
klo 8.00  Ilmoittautuminen, Kurssin avaus ja järjestelyt, aamukahvi 

 
klo 8.30  Etsintä pelastustehtävänä, hälytyksen eteneminen ja toiminta etsinnän eri vaiheissa 
   
klo 9.30 Poliisin ja Vapepan yhteistoiminta etsinnöissä (sisällä) 

 
klo 10.30 pelastuskoiratoiminta etsinnässä  

 
klo 11.00 Lounas 
 
klo 11.30 Etsintämenetelmät (rastikoulutus + ryhmätyö): 

partioetsintä, näkötuntumaharavointi, reittietsintä, erityistilanteet etsinnässä  
 

klo 13.00 Tauko 
 

klo 13.15 Viestitys etsinnässä 
 

Klo 14.15  Etsintämenetelmä pikakoulutukset 
 

klo 15.00 Päivällinen 
 

klo 15.30 Etsintäharjoitus maastossa 
- Etsintämenetelmien soveltaminen 
- Toimenpiteet kadonneen löydyttyä 

 
klo 18:30 Valmius etsintään  

- Henkilökohtainen etsintävalmius 
- Etsintäorganisaatio 

 
klo 19:30 
 

Kurssin päätöstoimet, palaute, todistusten jakaminen, loppukahvit 
 

klo 20.00 
 

Kurssi päättyy, hyvää kotimatkaa 

 
Aikataulu on alustava ja muutokset siihen mahdollisia kurssin edetessä. 
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Etsinnän peruskurssi 

 
 
Ennakkotehtävä 2: 
 
Vapepaetsijän hälytysreppu 
 
Kokoa itsellesi reppuun alla olevat varusteet ja ota reppu kurssille mukaan. 
Jos jokin varuste, esim. valaisin puuttuu sinulta, etkä tiedä millainen sen tulisi olla, varustetta ei kan-
nata hankkia etukäteen. Varusteiden hankkiminen on vapaaehtoista ja kurssilla tutustutaan varustei-
siin tarkemmin. 
 
 

1. Tasku- ja/tai otsalamppu 
2. Kompassi ja/tai gps-laite, myös matkapuhelin sopivalla karttasovelluksella käy 
3. Tulentekovälineet 
4. Puukko, monitoimityökalu 
5. Muistiinpanovälineet 
6. Vaihtovaatteet 
7. Juomapullo 
8. 4-6 tunnin omavaraeväät (ei tarvita kurssilla, mutta kuuluu etsijän varustukseen) 
9. Sadeasu 
10. Pieni ensiapupakkaus 
11. WC-paperia 2 rullaa. Toinen halkaistu keskeltä merkkaamista varten 
12. Huomioliivi. Joillakin ryhmillä on omat yhtenevät liivit, joten ole yhteydessä omaan ryhmääsi ennen 

hankintaa 
Kurssilla pärjään millä tahansa heijastinliivillä. Kaikilla pitäisi olla autossa käden ulottuvilla kevyt hei-
jastinliivi. 

 
Laita kastuvat varusteet muovipusseihin. 
 


