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Vapepa on osaavien auttajien verkosto

Kuva: Jussi Mustikkamaa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on 51 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, joka
tukee viranomaisia erityisesti silloin, kun auttajia tarvitaan paljon. Toisaalta ensihuollon ja
henkisen tuen tehtävissä on tyypillisesti vähän autettavia ja paljon auttajia. Koulutettujen vapaaehtoisten hälytysryhmät auttavat siellä, missä viranomaiset heitä eniten tarvitsevat – erityisesti kadonneiden ihmisten etsinnöissä ja tulipalojen jälkeisessä ensihuollossa. Tarvittaessa
vapaaehtoiset hoitavat myös esimerkiksi liikenteenohjausta. Viime vuosina erityisesti henkisen
tuen tehtävät ovat lisääntyneet.
Koko maassa toimii noin 1500 Vapepan hälytysryhmää, joihin kuuluu noin 22 500 vapaaehtoista. Vuonna 2015 Vapepan maalla saamista 287 hälytystehtävästä oli yli puolet etsintätehtäviä. Ensihuoltotehtäviä oli kaikista tehtävistä joka neljäs.
Meripelastusseuran 130 alusta ja vapaaehtoismiehistöt suorittivat kaikkiaan 1648 eriasteista
pelastus- ja avunantotehtävää. Kiireellisiin tehtäviin hälytettiin 124 kertaa, etsintöjä sekä sairaankuljetus- ja ensivastetehtäviä suoritettiin yhteensä 178.
Lentopelastusseuran koneet lensivät 21 etsintälentoa ja 230 palolentoa.
Vapepa-toiminnan yleisen pelastuspalvelun koordinaatiosta vastaa Suomen Punainen Risti. Vapaaehtoista meri- ja järvipelastusta koordinoi Suomen Meripelastusseura ja vapaaehtoista lentopelastusta Suomen Lentopelastusseura. Alueellisesti ja paikallisesti Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hallinto-organisaatio koostuu 15 maakuntatoimikunnasta ja noin 150 paikallistoimikunnasta. Vapepa toimii koko Suomessa niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.
Vapaaehtoisen pelastuspalvelutoiminnan koordinaatiota rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin tuella. Koordinaatiojärjestönä Punainen Risti vastaa lisäksi
maastoetsinnän, ensihuollon ja viestitoiminnan peruskoulutuksesta, Vapepa-johtajien, valmiuskouluttajien ja valmiuspäivystäjien kouluttamisesta sekä koulutusjärjestelmän kehittämisestä. Jäsenjärjestöt huolehtivat itse ryhmiensä rekrytoinnista, hälytysvalmiudesta, koulutuksesta ja varustuksesta.
Vapaaehtoista pelastuspalvelua koordinoivat
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Puheenjohtajan terveiset
Kertomusvuotena sattui tulipaloja, sähkökatkoksia, katosi ihmisiä, sattui muitakin haavereita; kaikkeen tähän Vapepasta löytyi
auttavia käsipareja.
Öljyntorjunnan vapaaehtoistyön kehittämistä vietiin eteenpäin.
Tämäkin on tärkeä osa Vapepan toimintaa.
Vuosi oli erilainen, melkein outo ja ainakin ennen kokematon.
Syksyllä Suomikin alkoi saada osansa Eurooppaan pyrkivistä
turvapaikanhakijoista. Turvapaikanhakijoita oli vuoden loppuun
mennessä yli 30 000, eikä tulijoiden määrälle näyttänyt olevan
loppua. Euroopassa alettiin vetää piikkilankoja rajoille. Rajatarkastuksia otettiin käyttöön
Ilman vapaaehtoisia maahanmuuttoviranomaiset eivät olisi laajamittaisesta maahantulosta selvinneet. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille vapaaehtoisille, jotka tähän osallistuivat.
Kuva: Pentti Hokkanen

Ennen täällä Suomessa oli tapana sanoa, että itäraja on tarkimmin vartioitu raja. Näin on
nytkin, mutta viime vuoden lopulla alkoi näyttää siltä, että sekin raja vuotaa, kun Venäjä salli
omalla maaperällään olevien kolmansien maiden kansalaisten lähteä etsimään uutta asuinsijaa
lännestä.
Tärkeintä on, että viranomaiset saavat päätökset tänne tulleiden tulevaisuudesta mahdollisimman ripeästi aikaan; saako jäädä maahan vai palautetaanko sinne, mistä he tulivat. Ne, jotka
saavat oleskeluluvan Suomeen, tarvitsevat työtä ja asunnon. Tulijoiden joukossa on varmasti
monen ammatin ihmisiä ja ammattitaidottomia, on niitä, jotka puhuvat useita kieliä ja niitä,
jotka eivät. Kaikkein huonoin asia on mielestäni se, jos tulijat jäävät pitkäksi aikaan oleskelemaan yhteiskunnan tuella vastaanottokeskuksiin.
Viime vuosina viranomaisten nimet ja rajat ovat muuttuneet tiheään. Poliisi on kyllä edelleen
poliisi ja pelastuslaitoksenkin väki on tuttua, vaikka molempien aluerajat ovat olleet muutoksessa.
Lisää muutoksia on tulossa. Tällä kertaa tuntuu, että ne ovat isompia ja laajavaikutteisempia
kuin koskaan. Sote – sosiaali- ja terveysalan uudistuksella kootaan sadat kuntayhtymät 15
alueelliseen yksikköön. Samassa yhteydessä hallitus päätti, että Suomeen tulee uusi aluehallinto, joka rakennetaan 18 nykyisen maakunnan pohjalle. Paitsi sote-tehtäviä ja koulutusasioita uudet itsehallintoalueet saavat hoidettavakseen pelastustoimen. Valtiolta, lähinnä ELYkeskuksista on tarkoitus siirtää uuteen hallintoon kehittämistehtäviä. Uudistuksen valmistelu
oli kertomusvuoden lopulla vauhdilla käynnissä.
Meille vapepalaisille hallinnonuudistus merkitsee, että uusien hallintoyksiköiden takaa löytyy
sekä samoja virkamiehiä että aivan uusia ihmisiä. Vanhat yhteistyösiteet eivät mihinkään häviä, muuttuupa hallinto miten tahansa. Ja uusien hallintoihmisten kanssa vuoropuhelu on hyvä
aloittaa kertomalla, keitä olemme ja mitä osaamme. Ilman vapaaehtoisia moni asia Suomessa
jää tekemättä, koska viranomaisten omat voimat eivät riitä.
Hyvät vapepalaiset! Pestuuni puheenjohtajana on päättynyt. Olen iloinen, että Vapepan puheenjohtajuus on osaavissa käsissä. Toivotan Kari Välimäelle onnea ja menestystä. Ei täällä
aika ainakaan pitkäksi tule.
Kun itse ajattelen kuuden vuoden takaista tapahtumaa, kun SPR:n delegaatio kävi pyytämässä
puheenjohtajaksi, oli helppo vastata myöntävästi. Ajattelin silloin, että tunnen Vapepan. Olinhan ollut Lapin maaherrana monet kerrat Saariselän pelastusharjoituksissa. Olin seurannut
vapaaehtoisten toimintaa alueellisissa valmiusharjoituksissa, joihin kutsuin aina Vapepan
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edustajan mukaan. Se, mitä Lapissa olin oppinut, oli alttius ja auttamisenhalu, jolla vapaaehtoiset lähtevät toimintaan. Ja myös se ammattitaito, jolla asioihin osataan tarttua.
Puheenjohtajan paikalla olen oppinut, että Vapepa on laaja järjestö. Siinä on mukana puolensataa järjestöä, joiden osaaminen ja voimavarat eivät ole suinkaan täysimääräisesti käytössä.
Siinä on haastetta, miten se tehdään. Mutta uskon myös, että se tehdään, koska vapaaehtoisen
työn tarve mitä moninaisimmilla yhteiskunnan alueilla ei ole hävinnyt. Päinvastoin se on kasvanut ja kasvaa.
Tärkeää on, että te vapepalaiset pidätte myös itsestänne huolta. Kun oma mieli on virkeä ja
olo reipas, jaksaa auttaa muitakin. Auttaminen hätätilanteissa vaatii auttajalta henkistä kanttia. Se vaatii sitä paljon.
On ollut mukavaa kulkea teidän kanssanne yhtä matkaa. Vapaaehtoisena saatatte minut löytää
ehkä yllättävästäkin paikasta.
Hannele Pokka

Vuosi 2015 laajamittaisen maahantulon värittämä
vuosi myös Vapepan toiminnassa

Kuva: Jarkko Mikkonen

Vuosi 2015 tullaan muistamaan laajamittaisen maahantulon alkamisen vuotena myös Vapepan toiminnassa. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmiä osallistui monenlaisiin viranomaisia tukeviin tehtäviin turvapaikanhakijoiden ohjaamisessa ja huolenpidossa. Vapepa
osallistui turvapaikanhakijoiden ohjaamiseen, huoltamiseen, hätämajoitusten ja vastaanottokeskusten perustamisiin.

Tuovi Palomaa ja Hannu Puhalainen taittelivat huopia, kun Lappia-halli muutettiin turvapaikanhakijoiden
hätämajoitustilaksi Torniossa.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa kehitettiin aktiivisesti. Olimme mukana Suomen
Pelastusjärjestöjen Keskusjärjestön (SPEK) vetämässä öljyntorjuntahankkeessa, jossa kehitettiin laajamittaista vapaaehtoisten joukkojen johtamista ympäristövahingon torjunnassa.
Vapepan verkosto laajeni, kun Pidä Saaristo Siistinä ry liittyi mukaan 51. jäsenjärjestönä.
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Vapepan uutta toiminnanohjausjärjestelmä OHTOa (OHjaamme TOimintaa) valmisteltiin osallistaen jäsenjärjestöjä kehitykseen. Vincit Oy:n toteuttama järjestelmä saatiin koekäyttöön ja
testattavaksi syksyn mittaan, mutta varsinainen loppukehitys ja käyttöönotto siirtyivät vuoden 2016 puolelle syksyn laajamittaisen maahantulon vaatimien resurssien vuoksi.
Pohjoisen alueen yhteiseen Barents Rescue -harjoitukseen Kittilässä osallistui laaja joukko
Lapin, Oulun ja Kainuun Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäseniä. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu osallistui harjoitustilanteisiin sekä tarjosi tukipalveluita niihin. Myös Suomen Lentopelastusseura osallistui harjoitukseen.
Vuoden 2015 painopisteeksi valittu viranomaisyhteistyö näkyi monella tapaa. Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun ja poliisin välistä yhteistyötä määrittävää valtakunnallista poliisisopimusta
tarkistettiin. Vuoden 2016 alusta voimaanastuva sopimus kestää vuoden 2020 loppuun saakka.
Myös pelastuslaitosten kanssa laajempaa yhteistyötä on pohjustettu, mutta toistaiseksi Vapepan ja pelastuslaitosten yhteistyö perustuu paikallisiin tai alueellisiin sopimuksiin.
Vuoden aikana pyrittiin lisäämään viranomaisten tietoisuutta Vapepan ensihuoltoryhmien
osaamisesta ja osaamisen hyödyntämisestä. Vuonna 2015 ensihuollon tehtävien määrä kasvoikin hieman - laajamittaisen maahantulon tuomien ensihuollon tehtävien lisäksi.
Etsinnät ovat edelleen Vapepan keskeisin toimintamuoto. Vuonna 2015 Vapepa hälytettiin 218
etsintään. Etsinnöissä tehdään poliisin kanssa tiivistä yhteistyötä, josta osoituksena partioetsintämenetelmän kohdalla tehty yhteistyö kehittämisessä ja kouluttamisessa. Partiomenetelmä vakiinnutti paikkansa ja siitä on tulossa käytetyin etsintämuoto.
Mediassa laajinta huomiota sai Nuuksioon kadonneen naisen etsintä. Viranomaisten ja heidän
apunaan toimineen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun lisäksi Nuuksiossa etsintään osallistui
myös muita vapaaehtoisia. Erilaisten toimintatapojen yhteensovittaminen ei aina näissä sujunut parhaalla mahdollisella tavalla ja erityisesti median kautta välittyvä tieto herätti paljon
keskustelua julkisuudessa ja myös Vapepan sisällä. Muita julkisuutta saaneita etsintöjä, jossa
Vapepa oli mukana, tapahtui mm. Posiolla. Etsintöjen saama julkisuus on myös lisännyt kiinnostusta liittyä mukaan Vapapan toimintaan.
Uusina muotoina etsintään ovat tulleet miehittämättömät ilma-alukset (RPAS) ja moottoroidut
varjoliitimet (MOVA). Niiden kohdalla ohjeistus ja vaatimukset ovat kuitenkin olleet vajavaiset.
Suomen Lentopelastusseura aloitti yhteistyöneuvottelut RPAS- ja MOVA- toimijoiden kanssa
saadakseen sopimuksen käytännöistä, joilla kyseiset toiminnot saadaan kytkettyä Vapepan
kautta viranomaisten avuksi.
Vapepa oli myös mukana työstämässä Valtakunnallista merellisen suur- tai monialaonnettomuuden yhteistoimintasuunnitelmaan (MoVeVa) liittyen evakuoitujen kokoamiskeskuksen perustamiseen ja toimintaan tarkoitettua ohjetta. Ohjetta on työstetty yhdessä meripelastusviranomaisten kanssa. Merellisten suuronnettomuuksien toimintamallien yhteensovittamista viranomaisten toimintaan jatkettiin harjoituksin ja yhteisin suunnitelmin.
Suomen Pelastusjärjestöjen Keskusjärjestön (SPEK) vetämässä öljyntorjuntahankkeessa kehitettiin eri järjestöt kattava yhteinen toimintamalli järjestöjen ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön öljyntorjunnassa. Johtamisohjeen luonnoksessa kuvattiin
hankkeen tuloksena syntyneet hälytys-, johtamis- ja yhteistoimintamallit. WWF Suomi, Suomen Lentopelastusseura, Suomen Meripelastusseura
ja Suomen Punainen Risti olivat mukana Vapaaehtoisten osallistuminen
öljyntorjuntaan -hankkeessa.
Kuva: WWF
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimijat
Vapepan yhteistyötahoille tehtyyn kyselyyn vastanneet pitivät Vapepan toiminnassa tärkeimpänä asiana ajasta ja paikasta riippumatonta auttamisvalmiutta. Nykyinen valmius on pitkäjänteisen koulutuksen, harjoittelun ja kokemuksen tulosta. Vapepa-verkoston osaaminen
koostuu eri jäsenjärjestöjen erityisosaamisesta ja sen hyödyntämisestä hälytystehtävissä.
Verkoston yhteinen johtaja- ja kouluttajakoulutus tuo yhteen avainosaajat, jotka ylläpitävät
auttamisvalmiutta.
Vapepan valmiustietokannassa oli vuoden 2015 lopussa hieman alle 1500 ensiavun, etsinnän
ja ensihuollon hälytysryhmää, joissa mukana oli yhteensä n. 22 500 vapepalaista. Vapepan
toiminta jatkoi kehittymistään erityisesti Lapissa, jossa mukanaolijoiden määrä on moninkertaistunut muutaman vuoden aikana.
Vapepan hälytysryhmäläisten osaamista vahvistetaan vuosittain sadoissa koulutuksissa ja
harjoituksissa. Vuonna 2015 Vapepan valmiustietokantaan tilastoitiin 268 koulutusta, 84 harjoitusta ja yli 300 muuta tapahtumaa.

Kuva: Jussi Mustikkamaa

Kuva: Esa Kyyrö

Suomen Meripelastusseuraan kuuluu 58 jäsenyhdistystä, joista 28 sijaitsee rannikolla ja 30
sisävesillä. Yhdistykset ylläpitävät yhteensä 65 pelastusasemaa, joilla toimii noin 2000 aktiivista vapaaehtoista meripelastajaa. Käytössä on 130 pelastusalusta.
Suomen Lentopelastusseuraan kuuluu vapaaehtoisia koulutettuja sar-lentopelastajia ympäri
maata noin 1400. Lentopelastusseuran 41 jäsenyhdistyksessä on yhteensä yli 70 etsintälentoon soveltuvaa lentokonetta.
Ansioituneita vapaaehtoisia palkittiin Lappeenrannassa marraskuussa järjestetyssä valtakunnallisessa Vapepa-foorumissa, joka keräsi 147 osallistujaa. Vuoden pelastajan palkinto myönnettiin Ouluun Toppila -pelastusveneen miehistölle. Myös toimikauttansa päättävää puheenjohtajaa Hannele Pokkaa sekä koordinaattori Heikki Väätämöistä kiitettiin tilaisuudessa. Kaikkiaan vuoden 2015 aikana muistettiin huomionosoituksin 51 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
toimijaa ja kolmea ryhmää.

Koulutustoiminnan uudistaminen jatkuu
Koulutustoiminnan jatkuvuudesta pidettiin huolta järjestämällä vuosittaisia valtakunnallisia
koulutuksia suunnitelman mukaisesti.
Vapepan kouluttajapoolin saatiin koulutettua 6 ensihuollon kouluttajaa ja 8 etsinnän kouluttajaa. Uudet kouluttajat järjestävät Vapepan ensihuollon ja etsinnän kursseja omilla alueillaan.
Vapaaehtoisvoimin järjestettävillä alueellisilla koulutuksilla taataan hälytysryhmissä toimiville
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vapaaehtoisille tarpeellinen koulutus hälytystehtäviin ja ylläpidetään hälytysvalmiutta. Kouluttajien täydennyskoulutuksessa päivitettiin 40 valmiuskouluttajan tietoja ja taitoja.
Vapepa-johtajaksi kouluttautui ennätykselliset 61 henkilöä. Uudet johtajat ovat hyvä lisä alueiden resursseihin vastata viranomaisten avuntarpeeseen. Uutena koulutuksena järjestettiin
valtakunnallinen Vapepa-johtajien täydennyskoulutus, jossa tietojaan ja taitojaan täydensivät
36 Vapepa-johtajaa.
Valtakunnallisen koulutusjärjestelmän kehittäminen jatkuu. Pyrkimys on hyödyntää verkkoympäristöä (Moodle2) Vapepan koulutuksissa.
Viestitoiminnan peruskurssin opetusmateriaalin uudistamista jatkettiin ja myös jatkokurssin
materiaaleja päivitetään. Viestin opetusmateriaalin hiominen jatkuu vielä vuonna 2016.
Ensihuolto-oppaan päivitys saatiin valmiiksi ja opas painetaan alkuvuonna 2016. Lisäksi päivitettiin ensihuollon peruskurssimateriaali vastaamaan uutta opasta sekä keväällä 2015 muuttunutta sosiaalihuoltolakia. Uusia ensihuollon valmiuskouluttajia valmistui 5 kpl.
Viestityksen ja ensihuollon peruskurssit päätettiin lyhentää kahdeksan tunnin mittaisiksi ja samalla uudistettiin kurssien opetusmateriaali koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna
2014 alkanut viestin opetusmateriaalin hiominen jatkui vuonna 2015, jolloin myös ensihuollon
tiivistetty kurssi otettiin testattavaksi.
Suomen Lentopelastusseura uudisti vapaaehtoisen etsintä- ja valvontalentotoiminnan koulutusjärjestelmän.

Vapepan viestintä: verkkoviestintäuudistus käyntiin
Vuoden 2015 suurin viestinnällinen muutos oli Vapepan verkkoviestintäuudistuksen käynnistäminen. OHTO-projektin yhteydessä käynnistettyä verkkosivu-uudistusta jatkettiin loppuvuodesta yhteistyössä OHTOn toteuttaneen Vincit Oy:n kanssa. Kehitystyöhön ei hankittu lisärahoitusta, vaan muista viestintäkustannuksista säästettiin tuottamalla myös vuoden toinen Vapepa-info -lehti ainoastaan verkkojulkaisuna. Samalla päätettiin toteuttaa verkkosivu-uudistus
vaiheittain siten, että ensin toteutetaan julkisten verkkosivujen uudistus ja sen jälkeen resurssien salliessa verkostoon sisäiseen viestintään ja aineistopankiksi tarkoitettu ekstranet-sivusto.
Alkuvuodesta toteutettiin yhdistettyjä OHTO- ja viestintäkoulutuksia Oulussa ja Eurassa, jossa
järjestettiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden yhteinen koulutus. Vapaaehtoisten
viestinnän tukemiseksi käynnistettiin myös hälytystilanteiden viestintäohjeen pilotointi Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa. Vuoden aikana tuotettiin kaksi sähköistä Vapepa-info -lehteä.
Vapepan toiminnasta viestittiin myös verkkosivuilla ja Facebook-sivulla.
Vapepa näkyi mediassa päivittäin, kaikkiaan M-Brainin mediaseurannan mukaan 642 kertaa.
Näkyvyyttä saivat erityisesti suuret etsinnät. Vapepa oli esillä myös kesällä, jolloin lähetettiin
tiedote partioetsintämenetelmän vaikutuksista etsintöihin ja muistutettiin ihmisiä turvallisesta
maastossa liikkumisesta. Lisäksi tiedotettiin huomionosoituksista ja tuettiin alueellista viestintää vapaaehtoisten ja valmiuspäälliköiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Jäsenjärjestöjen viestintävastaavat kokoontuivat alkuvuodesta suunnittelemaan yhteistä viestintää ja järjestöjen tiedottajille avattiin Facebook-ryhmä keskustelua varten. Viestintäyhteistyötä tehtiin myös muun muassa sisäministeriön ja Suomen luontokeskus Haltian kanssa. Loppuvuoden merkittävin yhteistyöprojekti toteutettiin Pirkanmaan naisensihoitajien kanssa, kun
ensihoitajat julkaisivat seinäkalenterin Vapepan etsintätoiminnan hyväksi.
Syksyllä ryhdyttiin uudistamaan myös Vapepan koulutusaineistojen piirroskuvitusta yhteistyössä kuvittaja Mirva Liimatan kanssa. Ensimmäisenä kuvitus tuotettiin ensihuollon koulutusmateriaaleihin.
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Hälytyksiä entiseen malliin
Hälytysten aiheet 2015

43
6

23

Eksyminen/katoaminen
Ensihuolto
Liikenneonnettomuus

97

218

Muu auttamistilanne
Valmiushälytys

Vapepan hälytysten määrä pysyi samana kuin edellisenä vuotena ja oli 387 hälytystä. Aiempien
vuosien tapaan yli puolet hälytyksistä liittyi kadonneen ihmisen etsintöihin, joita oli kaikkiaan
218. Ensihuollon tehtäviä on vuosien varrella tilastoitu eri tavoin eri alueilla siksi, että ensihuolto sisältää monia eri toimintoja. Vuonna 2015 tilastoitiin 97 ensihuollon tehtävää.
Erilaisiin hälytystehtäviin osallistui vuonna 2015 aiempaa enemmän vapepalaisia, kaikkiaan
8785, autettujen määrä nousi selvästi ollen 2618 autettua ja käytettyjen työtuntien määrä
nousi 38 512:een. Osa tästä noususta liittyy laajamittaisen maahantulon aiheuttamiin tehtäviin. ja osa kasvusta johtuu muutamista laajoista ja pitkäkestoisista etsinnöistä.
Lentopelastusseura hälytettiin etsintöihin vuoden aikana 39 kertaa. Niistä toteutui 21, joissa
lennettiin 35 lentotuntia ja yhteensä 139 henkilötuntia. Etsintälentojen lisäksi lennettiin 230
metsäpalovalvontalentoa, joista kertyi 580 lentotuntia ja 869 henkilötuntia. Savuhavaintoja
tehtiin 72, maastopalojen havaintoja 22 ja ensihavaintoja 11.
Meripelastusseuran vapaaehtoiset auttoivat vesillämme viime vuonna yhteensä 3267 ihmistä.
Kaikkiaan vapaaehtoismiehistöt suorittivat 1648 eriasteista pelastus- ja avunantotehtävää,
joissa käytettiin 5810 tuntia. Tehtävämäärä pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla.
Kiireelliseen pelastustehtävään lähdettiin 124 kertaa ja näissä tehtävissä 58 ihmistä pelastettiin todennäköiseltä menehtymiseltä. Etsintöjä sekä sairaankuljetus- ja ensivastetehtäviä suoritettiin yhteensä 178. Loput olivat vaativuudeltaan eriasteisisia avunanto- ja vahingontorjuntatehtäviä. Trossi-jäsenpalvelutehtäviä kertyi 263. Lisäksi meripelastusyhdistykset hoitivat yhteensä 665 turvavene-, valistus- ja esittelytehtävää erilaisissa tapahtumissa ympäri maata.
Tilastot ja toimijoille suunnattu Vaikuttavuus-kysely osoittavat, että Vapepan tärkeimmät tavoitteet hälytys- ja auttamistoiminnan osalta on saavutettu. Palautteessa Vapepa saa hyvän
arvosanan myös luotettavuudesta, asiantuntemuksesta sekä monipuolisuudesta.
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Vapepan vuosi 2015
387 hälytystä
2618 autettua
352 koulutusta ja yhteisharjoitusta
38 512 työtuntia
8785 auttajaa hälytyksissä
Lähes 1500 hälytysryhmää
Noin 22 500 vapaaehtoista

Suomen Lentopelastusseura (SLPS)
39 hälytystä (etsintä)
- 21 toteutunutta etsintää, joilla n. 35 lentotuntia
230 palolentoa, 869 tuntia
Suomen Meripelastusseura (SMPS)
3267 autettua
1648 tehtävää ja 5810 henkilötyötuntia
665 valistustapahtumaa
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Uudenmaan maakuntatoimikunta
Jarmo Hollstein
Puhelin 020 701 2361
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 186, 00141 HELSINKI

Satakunnan maakuntatoimikunta
Kari Petäjä 16.8.2015 asti
Mia Vettenranta 17.8.2015 alkaen
Puhelin (02) 633 3647
Pohjoispuisto 2 B, 28100 PORI

Hämeen maakuntatoimikunta
Tapani Huhtala 15.8.2015 saakka
Ari Saarinen 11.8.2015 alkaen
Puhelin 020 701 2785
Käyntiosoite: Rautatienkatu 17-19, 33100 Tampere
Postiosoite: PL 369, 33101 TAMPERE

Pohjois-Karjalan maakuntatoimikunta
Pohjois-Savon maakuntatoimikunta
Ville-Petteri Pulkkinen 7.12.2015 saakka
Mika Korppinen 8.12.2015 alkaen
Puhelin 0400 648 268
Kauppakatu 35, 80100 JOENSUU

Etelä-Karjalan maakuntatoimikunta
Etelä-Savon maakuntatoimikunta
Kymenlaakson maakuntatoimikunta
Eila Siira
Puhelin (05) 750 0764
Kalevankatu 13, 45100 Kouvola

Varsinais-Suomen maakuntatoimikunta
Tommi Virtanen
Puhelin (02) 274 5577
Yliopistonkatu 24 A, 20100 TURKU

Lapin maakuntatoimikunta
Annikki von Pandy-Mikkonen
Puhelin 0400 391 868
Lähteentie 14
96400 ROVANIEMI
Etelä-Pohjanmaan maakuntatoimikunta
Keski-Pohjanmaan maakuntatoimikunta
Keski-Suomen maakuntatoimikunta
Tave Rautiainen
Puhelin (014) 611 411
Jyväskylän aluetoimisto
Sammonkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ
Oulun seudun maakuntatoimikunta
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikunta
Markku Grip
Puhelin 0400 137 037
Uusikatu 22, 90100 OULU
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Annalena Sjöblom
Puhelin 040 702 0510
Kaskenkatu 13 A, 20700 TURKU
Ålands landskapskommitté
Eva Storgårds 31.10.2015 saakka
Olof Collin 1.11.2015 alkaen
Telefon/ Puhelin 040 675 8455
Torggatan 5, 22100 MARIEHAMN
Österbottens landskapskommitté
Rolf Sund
Telefon/Puhelin (06) 317 4765
Nedretorget 1 A, 65100 Vasa

