
Arjen turvallisuutta parannetaan koulutusten avulla

Kylä/taajamaturvallisuus on paikallista, yhteisöllistä ja 

omatoimista varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin.

Yhteisöllinen turvallisuustyö vahvistaa asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja 

on viranomaisille lisäresurssi häiriötilanteiden ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa.
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Mikä motivoi ja sitouttaa asukkaita turvallisuussuunnitteluun, onnettomuuksien 
ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen?

Lisääkö ajantasainen tieto ja kouluttaminen ihmisten valmiuksia kohdata niitä arjen 
häiriötilanteita, joissa pelastustoimi ei tavoita asukkaita riittävän nopeasti? 



Yhdistykset keskiössä

 Paikallinen yhteistoiminta ja turvallisuussuunnittelu on usein 
yhdistysten (kylä- ja asukasyhdistykset ja muut vapaaehtoistoimijat) 
nimissä tehtävää työtä, jota tukee paikalliset viranomaiset.

 Yhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset suunnittelevat ja toteuttavat 
erilaisia tapahtumia oman kylän elinvoiman säilyttämiseksi ja 
lisäämiseksi. 

 Mistä motivaatio ja sitoutuminen?

 Yhteistoimintaa edistävät mm. myönteinen ilmapiiri, selkeät vastuut, 
yhteinen päätöksenteko ja kuulluksi tuleminen.

 Paikallisissa koulutustilaisuuksissa rohkaistaan asukkaita 
turvallisuussuunnitteluun ja viranomaisyhteistyöhön. 



Turvallisuussuunnitelmilla elinvoimaa
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Tarvitaan paikallisten olosuhteiden arviointia, ratkaisukeinojen pohdintaa, 
aikataulujen kirjaamista, vastuut, etenemisen seuranta ja säännöllinen päivitys.

Mutta…
…pelkkä suunnitelman tekeminen ei riitä.

Miten edistää asukkaiden sitoutumista oman kylän turvallisuuden kehittämiseen? 

Sitoutuminen ja motivaatio lisääntyvät merkittävästi, kun jokainen toimija saa 
•vastuuta 
•tietoa 
•riittävän haastavia tehtäviä
•palautetta ja kiitosta
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Mitä tapahtuu, kun väki
kokoontuu
turvallisuussuunnittelun
äärelle?

Tuleeko jokainen kuulluksi ja 
ymmärretyksi?

Onko mielipiteillä arvoa ja 
merkitystä?

Onnistuneen turvallisuustyön
ehtona on kylien asukkaiden
välinen vuoropuhelu! 



Kylien turvallisuussuunnittelun lähtökohdat
lainaukset: www.itukylat.fi/

- turvallisuussuunnitelma on kartoitus nykytilanteesta ja suunnitelma josta käy ilmi toimenpiteet, tekijät ja 

aikataulu

- asukkaiden laatima kirjallinen dokumentti siitä, mitkä asiat voivat uhata turvallisuutta kylässä, ja mitä 

näille asioille pitäisi tehdä, jotta turvallisuus paranisi

- kylän, kyläyhteisön tai useamman kylän yhteinen

- vahvuutena paikallisuus ja olosuhteiden tunteminen

- kertoo mitä tullaan lähivuosina tekemään

- ”asiakirja” esim. kuntaan päin

- tehdään oman kylän tarpeesta, omalle kylälle ja kyläläisille

- tuo ihmiset yhteen, luo kollektiivista tahtoa ja joukkovoimaa

- parantaa myös kylän imagoa ja lisää yhteisöllisyyttä



Tieto, miten toimia häiriötilanteissa on tärkeää, koulutus ja harjoittelu vielä tärkeämpää.

Kiitos!

Aikku Eskelinen
aikku.esk@gmail.com
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