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Miksi kyläturvallisuus
yhtenä teemana?

• Avun saaminen kestää, pitkät välimatkat
• Huono tiestö, pääseekö apu perille
• Kenttien kuuluvuus, saako apua

hälytettyä
• Varautumista häiriötilanteisiin,

pelastuslaitos ei ehdi kaikkialle
• Maaseudun turvallisuuden tunteen

lisääminen



Turvallisuudessa
tasa-arvoa?



Kehittyvät
Kylät –

palveluita
tuottamassa

hanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke 1.1.2016–30.5.2018,
Maaseudun palvelut ja kehittäminen
Hallinnoija Pohjois-Savon Kylät ry
Kehittyvät kylät - palveluita tuottamassa – hankkeen tavoitteet oli
jaoteltu kolmen teeman alle. Koko hankkeen kokoavana tavoitteena
oli: kylä- ja asukasyhteisöjen sekä kirkonkylien elinvoimaisuuden
säilyttäminen ja kehittyminen kylä- ja lähipalveluiden kautta.

Teemat
• Monipalvelevat kylät ja asuinalueet
• Turvalliset kylät
• Kehittyvät, osallistuvat ja vaikuttavat kylät

Hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö Merja Kaija,
kyläkoordinaattori Heli Haverinen (kyläturvallisuus) ja Tuula Palojärvi
(kyläpalvelut).
Hanke on toteuttanut Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaa toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen
kehittäminen sekä tukenut Pohjois-Savon alueellisen maaseudun
kehittämissuunnitelman tavoitetta Maaseudun kestävä aluerakenne.



Kyläturvallisuudessa tehty ja
toteutettu hankkeen aikana

• Kyläturvallisuussuunnitelmia kylille
4 valmiiksi, 12 aloitti työstämisen.

• Kyläturvallisuuteen liittyviä toimia
tehtiin yhteensä 32 kylälle ja
asuinalueelle Pohjois-Savossa.

• Kyläturvallisuusvälineistön
hankinnassa kylien auttamista
(kaikkien Pohjois-Savon Leader-
ryhmien teemahankkeissa) esim.
aggregaatit, defibrillaattorit yms.

• Kyläturvallisuustapahtumia, työpajoja
ja kyläläisten valmiuksien lisäämistä.

• Kyläturvallisuusvideo ja esite.



Hankkeessa tehtiin koteihin sijaintitietoja yhteensä 580 kpl.
Lisäksi kylille ja kylätaloille kyläinfoja.



Osoite oli
hukassa etenkin
kesäasukkailla
ja ikäihmisillä.



Hankkeessa tavoitettiiin maaseudun
asukkaita, yhteisverkostojen edustajia
ja alueen toimijoita yhteensä 3186
henkilöä.

Kyläturvallisuutta edistäviä tapahtumia

Yhteensä 37
kyläturvallisuus

tilaisuutta.



Tietoja ja taitoja
työpajoissa kyläläisille

• Mitä kyläturvallisuus on?
• Selviytyminen sähköttä
• Vältä Vauroo kyläturvallisuuspäivä
• Liikenteenohjaus
• Tieturva 1
• Kylätalon pelastussuunnitelma illat
• Turvallisuutta tapahtumiin
• Kylätalot tunnetuiksi ja turvallisiksi

36 työpajaa, joissa oli turvallisuusteema.



Avun tulo kestää,
mitä voimme itse tehdä?

Hankkeessa lisättiin maaseudun asukkaiden omia
valmiuksia toimia hätätilanteissa.

• Varautumista ja kotivaraa

• Hätäensiaputaitoja

• Alkusammutusta

• Tiedä missä olet?

• Sähköttä selviytymistä

• 112 sovelluksen käyttöä



Kyläturvallisuusvideo
https://www.youtube.com/watch?v=5eVYhHPjBZY



Hankkeen jälkeen, missä mennään?



Jatkettu yhteistyötä
Pohjois-Savon

Pelastuslaitoksen
kanssa

kyläturvallisuus
yhteyshenkilöitä

kokoamalla



Tapaaminen kylien turvallisuus yhteistyöhenkilöille



Vapepan toimintaan
uusia toimijoita

Koulutuksia Haluna (Nilsiä, Kuopio) ja Etelä-Tuusniemi (Tuusniemi)



Hankkeen jälkeen, mitä tulisi kehittää ja huomioida?



Kylätalot
varautumiskeskuksina

• Kylätalojen varustelua
varautumiskeskuksiksi

• Kylien roolià varustella
kylätalot ja antaa tiedot

• Maakunnallinen kyläyhdistys
koordinoisi tiedot
pelastuslaitokselle

• Yhteistyö pelastuslaitoksen
kanssaà tiedot kylätaloista
missä esim. varavoima,
puulämmitys,
ensiapuvälineistöä, defi.



Kylätoimijat
tuntevat oman

alueensa ja
asukkaat

• Tätä voimavaraa tulisi hyödyntää
• Ei toimi ilman tukea
• Kuka vastaa kyläisten tukemista?
• Voiko olla vain hankkeiden varassa?



Kyläturvallisuussuunnittelu
linkitys kuntatason

suunnitteluun puuttuu

• Asukkaat ja kyläläiset osaksi
turvallisuussuunnittelua

• Tarvitaan jalkautuvaa työtä, kun
turvallisuutta suunnitellaan

• Kuntien koko vaihtelee -- kylän kokemus
ja alueen tunteminen on tarpeen
turvallisuussuunnittelussa

• Kyläturvallisuussuunnittelussa kerätty
tieto osaksi kuntien suunnitelmia



Mitä kylillä
toivotaan?

• Lisää resursseja kyläturvallisuus työhön
• Jalkautuvaa toimintaa
• Kyläturvallisuustyö huomioitaisiin kunnissa
• Kyläturvallisuustapahtumia, tietoa, omien

valmiuksien parantamista
• Arjen turvallisuutta
• Turvallisuuden tunnetta



Maaseudun
turvallisuus,
kenen
vastuulla?



Onnistuimme yhteistyön ja verkostojen avulla

Kylät ja
kylätoimijat

eMaaseutu-hanke

Pohjois-Savon kunnat



Kyläterveisin
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