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PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ 2016-2018

Esityksen 3 pääviestiä:

1) Sote-järjestöjen toiminta edistää
arjen turvallisuutta ja lisää resilienssiä

2) Pärjätään yhdessä –hankkeen
toimintatapa on motivoiva kaikille

3) Järjestöt pystyvät puuttumaan turvallisuusongelmien
juurisyihin tavoilla, joilla viranomaiset eivät pysty



Arjen turvallisuus ja resilienssi

”Kun ihminen on syrjäytynyt tai yksin, hänen
sosiaalinen verkostonsa tai oma kykynsä
auttaa itseään on heikko.
Hyvinvointiyhteiskunta onkin myös
turvallisuusyhteiskunta – syrjäytyminen on
turvallisuusriski.”
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- Karim Peltonen, SPEK
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Pärjätään yhdessä - hanke

3-vuotinen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen
(STEA) rahoittama kehittämisprojekti

• Pilottialueet SPR Lapin piiri ja SPR Satakunnan piiri

• Tiimi: Mia-Vettenranta Pori ja Veli-Matti Ahtiainen,
Rovaniemi

• Hanketta pilotoitu 16 paikkakunnalla



Pärjätään yhdessä toimintatapa

• Paikallistason (kunta) verkostojen kehittäminen ja
toiminnan edistäminen

• Turvallisuus ajattelun edistämistä ja ihmisten aktivointia

• Tuoda erilaisten ryhmien ääntä esiin turvallisuudessa
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Hankkeen tuloksia:
• Yhteistyö aktivoinut vapaaehtoistoimijoita ja heille on
löytynyt uusia toiminnan paikkoja

• Uusia kumppanuuksia arjessa, turvallisuudessa,
varautumisessa ja valmiudessa, niin kunnissa kuin
järjestöissäkin.

• Harjoittelu, valmiussuunnittelu, sopimukset ja
tiedonvaihto paikkakunnilla parantaneet koordinaatiota ja
valmiutta



Hankkeen knopit arjen
turvallisuusverkostoon

• Näe vaivaa ja ole kärsivällinen – toimijoiden kokoaminen
yhteen on pitkä prosessi!

• Toimijoita on paljon, kysy kaikkia mukaan!
(Pärjätään yhdessä verkosto Huittisissa 53 yhdistystä, Muoniossa 9 yhdistystä, hankkeessa yhteensä
mukana 222 yhdistystä).

• Muista konkretia! Päästetään kaikki miettimään turvallisuutta
ja tekemään yhdessä.

• Näe vaivaa ja ole kärsivällinen – toimijoiden yhdessä
pitäminen on prosessi
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Tykkää, jaa ja hyödynnä!
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Pärjätään yhdessä hankkeen videot,
Suomen Punaisen Ristin Youtube –
kanavalta.

Kiitos!


