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”Hämäläinen on oikea kivien vääntäjä, joka on
hakannut puumerkkinsä useaan kansassamme,
Kestävämpää miestä ei ole helppo löytää, kun
hän on kerran ryhtynyt johonkin, eikä
hitaampaakaan, kun hänen päähänsä on
pistänyt olla mitään tekemättä.”
Sakari Topelius: Maamme kirja,1876



www.omahäme.fi

20 km

40 km

Kanta-Hämeen maakunta, seutukunnat ja välimatkat
(sisemmät ringit 20 km, uloimmat 40 km)

Hämeenlinnan seutu n. 95 000 as.

Riihimäen seutu n. 45 000 as.

Forssan seutu n. 35 000 as.



”…niin uljaita on urhoja,
on järkeä, on kuntoa,
jos toimeen tartutaan”

Hämäläisten laulu, san. J.H. Erkko

Kuva: Pixabay, Aulangon kansallismaisema

Toimintaympäristön
kompleksisuus ja
pirulliset ongelmat

Ajoitus
Käytännön
yhteistyö

Yhteinen
huoli

Resurssit



kuvat:Pixabay

Turvallisuus-
suunnittelu

Varautuminen

…kun toimeen tartutaan
Yhteistyön
tiivistäminen 2018 ->

”Kielikoulu”

Halu ymmärtää

Lumipalloilmiö

Strateginen ulottuvuus



Vrt. kärkitavoite Vrt. kärkitavoite

Onnellisten ihmisten sydänmaa
– Suomen onnellisin maakunta

LÄHTÖTILANNE

MISSIO

VISIO

2.
Tuemme

ihmisenmittaista
arkea

3.
Edistämme

elinvoimaa

Strategiset
painopisteet

1.
Vaalimme

turvallisuutta ja
hyvinvointia

Maamme onnellisimmat asukkaat
ja turvallisin maakunta

Vaikuttavimmat palvelut ja
tasapainoisin talous

KÄRKITAVOITTEET

Tunnemme alueemme asukkaiden ja yhteisöjen tarpeet, luomme hyvän elämän
edellytyksiä ja saatamme yhteen erilaisia voimavaroja .

Valmisteluvaiheen periaate:
Maakunta olemme me

2030

2040



Kanta-Hämeen
turvallisuusfoorumi

sihteeristö

Arjen turvallisuuden maakunnallinen
yhteistyörakenne (tavoitetila)

Osallisuus-
verkosto

(toiminnassa)

sihteeristön edustaja/-t

Hyvinvoinnin ja
terveyden

edistämisen verkosto
(nykyisen laajennus)

sihteeristön edustaja/-t Puheenjohtajisto
(Hämeen liitto, KHSHP,

pela, poliisi, pv, AVI)
(nykyisen laajennus)

sihteeristön edustaja/-t

Arjen turvallisuuden
ja varautumisen

verkosto (perustettava)

sihteeristön edustaja/-t

Päivystystoiminnan
verkosto

(nykyisen laajennus)

sihteeristön edustaja/-t

Elinkeinoelämän
verkosto

(ELVAR vetoinen)

sihteeristön edustaja/-t

Kuntajohtajat
(toiminnassa)

Hämeen liitto



Turvallisuusfoorumi ja sihteeristö

Aluehallintovirasto
ELVAR-toimikunta
Hämeen poliisilaitos
K-H sairaanhoitopiiri
Oma Häme
Pelastuslaitos x 2
Panssariprikaati

Hämeen liitto, pj
K-H sairaanhoitopiiri
K-H pelastuslaitos
Panssariprikaati
Aluehallintovirasto
Keskuskaupungit
Ympäristöterveydenhuolto

Rikosseuraamuslaitos
ELY-keskus (maahanmuutto)
ELVAR- toimikunta
Järjestöyhteistyö
Seurakunnat
SPR piiritoimisto
Viestintä, Oma Häme

TURVALLISUUSFOORUMI

SIHTEERISTÖ



Turvallisuusfoorumin  tehtävät

Suunnittelu- ja
tiedonvaihto

Turvallisuus-
tilanteen seuranta

Turvallisuuteen liittyvien
strategioiden

toteuttaminen

Kokonaisturvallisuuden
näkökulma

Turvallisuus-
suunnittelun
edistäminen

Valmius-
suunnittelun
edistäminen

Yhteiset tavoitteet
ja painopisteet

Koordinoidut
toimenpiteet



”Täällä ei auta valitus ja murhe, vaan työ ja toimi!”

kohtaus Kansallisteatterin "Seitsemästä veljeksestä"

Museovirasto – historian kuvakokoelma, Savia Tyyne, 1934

Aleksis Kivi:
Seitsemän veljestä, 1870



Kiitos.

Marjo Lindgren
projektipäällikkö
+358 46 9226643
marjo.lindgren@hame.fi

Petri Talikka
Pelastuspäällikkö
+358 3 6212453
petri.talikka@pelastuslaitos.fi


