KYLÄTURVALLISUUTTA SOINILANSALMEN TAPAAN

(tiivistelmä esityksestä 31.1.2022 Arja Huovinen)

SOINILANSALMEN KYLÄYHDISTYS RY
”MITÄ MAHDOLLISESTI VOISI TAPAHTUA JA MITÄ VOIDAAN
TEHDÄ, JOTTA SE EI TAPAHTUISI.” Kirjailija Veikko Huovinen
Kuvassa on Kylä-, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kansikuva.
Suunnitelma on laadittu vuosille 2020- 2023.

SoiSalonSeutu-lehti 8/2018
MIKSI SUUNNITELMIA OLISI TEHTÄVÄ?

Sisäisen turvallisuuden ohjelma /Valtioneuvoston periaatepäätös 8.5.2005
”Kyläsuunnitelmiin liitetään kylien turvallisuussuunnitelmat
kylien turvallisuuden varmistamiseksi”.

Ensimmäinen Kyläsuunnitelma valmistui 2007 ja sen jälkeen on säännöllisesti päivitetty. Kylä-, hyvinvointi-ja turvallisuussuunnitelmat on laadittu kolmelle vuodelle eli
2013- 2015, 2016-2019, 2020-2023.

Pelastuslaki (379/2011) 14§ määrittää omatoimisen varautumisen.

Miksi Soinilansalmella tehdään
tätä?

Se mitä ”ylemmiltä” tahoilta asiakirjoista löytyi, millainen
tuli kylien turvallisuussuunnitelman olla, niin sen pohjalta
meidän suunnitelmat on tehty:
• Ihmislähtöinen
• Naapuriapua
• Yhteisöllinen näkemys
• Ennaltasuunniteltua
• Vapaaehtoinen
• Viranomaisten ja järjestöjen välinen yhteistyö
• Turvallisuussuunnitelman pohjalta koulutussuunnitelma
• Koulutustapahtumia viranomaisen, vapaaehtoisjärjestön, yhdistysten tai yksityisen henkilön vetämänä

Jos me saadaan yksikin henkilö pelastettua, hädän hetkellä autettua
tai meillä on kansalaistaidot millä selviytyä poikkeusoloissa niin
tämä ei ole TURHAA vaan ARVOKASTA TYÖTÄ.
TÄHÄN ME PANOSTAMME
• Kun jotakin sattuu, on hyvä tietää
kuinka toimia.
• Osaatko sinä auttaa itseäsi tai lähimmäisiäsi?
• Entä tiedätkö missä olet?
• Entä kuka tukee kriisin osuessa
kohdalle?
• Entä jos viranomaisavun tulo kestää – pärjäätkö sinä?

OMATOIMISIA KOULUTUKSIA SÄÄNNÖLLISESTI
Kansalaistaitoihin liittyviä koulutuksia on ollut säännöllisesti, viimeisin lokakuussa- 2021.

MONITASOISTA VAIKUTTAMISTA
Vaatii pitkäjänteistä, johdonmukaista,
ratkaisukeskeistä ja määrätietoista toimintaa

•

Aktiivisuutta ja päättäväisyyttä,
päättäjiin yhteyttä > iäntä kuuluville!
• Vaikuttamiskanavien etsiminen
ja osallistuminen
• Huipennus Kyläturvallisuus seminaari Salmitalolla Maaseutu- parlamentin yhteydessä
syyskuussa -2017!
KUINKA KERÄÄMME ASIAT
SUUNNITELMIIN
 Arjen kohtaamisissa
 Ideariihissä
 Paperisina kyselyinä
 Kansalaistaitojen koulutukset
(mielipiteitä koottu)
 Hankkeisiin osallistuminen
(mielipiteitä koottu)
 Webropol- asukaskysely
v.2019
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SOINILANSALMEN KYLÄYHDISTYS RY

TOIMENPITEITÄ JA HANKKEITA

Omat hankkeet:

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
SALMITALO

Rahoitusta saatu Mansikka ry:ltä:
 Turvallisuuden-, hallinnon ja viihtyvyyden edistamishanke vuonna 2013
 Meidän turvallinen kylä- hankkeen
kautta rahoitettiin defibrillaattori ja iso
aggregaatti vuonna 2017.

KOMENTOKESKUS JA OMAN
KYLÄN ”RYHMÄHAUT”

Pohjois-Savon Kylät ry; päästiin Kehittyvät
kylät- hankkeen turvallisuus osioon v. 2017:
 Saatiin koulutusta
 Tehtiin yleisötapahtuma VÄLTÄ
VUAROO (alkusammutus/ sammuttimien huolto, hätäensiapu/defin käyttö,
liikenneturva, kotivara, VAPEPA:n
toiminta)
 Tehtiin video kyläturvallisuudesta:
Video toimii kylien turvallisuus-keskustelun alustuksena tai kylien omien
tilaisuuksien avaajana. Videon toivotaan virittää ajattelua, onko tarpeen
aloittaa suunnitelmien tekeminen ja
myös muistuttaa kaikkia kansalaistaitojen tarpeellisuudesta asui sitten kylillä tai kirkonkylillä tai kaupungeissa.
Video liittyi osana Pohjois-Savon kylien hanketta ja sen rahoitti PohjoisSavon Ely-keskuksen kautta saatu
Maaseuturahaston rahoitus. Kuvauksen ja editoinnin teki Muikkumedia
Oy.

Tämä vuosi 2022 alkoi hyvillä uutisilla. Soinilansalmi on valittu valtakunnalliseksi PAVAK- pilotti kohteeksi (paikallinen valmiuskeskus). Pilotti hanketta vetää Suomen Kylät
ry ja muita tahoja (yhteistyökump- paneita)
ovat EKTURVA /Etelä-Karjalan Kuntaturva,
Maanpuolustuskoulutus-MPK, Pelastusalan
kumppanuusverkosto, Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto ry., Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK sekä Turvallinen- ja kriisin kestävä kunta -verkosto.
Vuonna 2017 Leppävirralla pidetyssä Suomen ensimmäisessä Maaseutuparlamentissa yksi käsiteltävä
aihe oli kyläturvallisuus ja Soinilansalmi sai kunnian
järjestää Kyläturvallisuus-seminaarin yhdessä Pohjois-Savon kylien ja SPEK:n kanssa.

Tiistaina 1.2.2022 aloitettiin hankkeen aloituspalaverilla, jossa olivat kyläyhdistyksen hallitus ja Suomen Kylät ry:n projektipäällikkö
Pekka Rintala Kyläturvallisuus 2025-hankkeesta ja kyläturvallisuuskoordinaattori Mira
Koponen Arjen turva -hankkeesta Pohjois-Savon Kylät ry:stä. Illaksi oli kutsuttuna Salmitalolle kyläläisiä kuulemaan ja keskustelemaan
mitä tämän hankkeen kautta päästään tekemään. Odotamme mielenkiinnolla mitä hankkeeseen osallistuminen tuo tullessaan!

Soinilansalmen kyläyhdistys ry valittiin Valtakunnan Vuoden kyläksi v.
2013 ja valintaan vaikutti yhtenä tekijänä kylämme turvallisuusasioiden
hoitaminen.
Tämän uuden hankkeen myötä toivomme,
että tästä kaikesta on hyötyä muillekkii, myö
ee tuijoteta ommaan nappaan!

Turvallista tulevaisuutta toivottaen
Soinilansalmen kyläyhdistys ry
www.soinilansalmi.net, fb-soinilansalmi
Kesällä ja talvella Salmitalo haluaa palvella!
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