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Opasteisiin, tiekyltteihin ja kiinteistöjen numerointiin kannattaa panostaa. Lisäksi 

paikkakoordinaatit näkyvään paikkaan kiinteistöllä, niin apu löytää varmasti oikeaan 

paikkaan.  Tutustu palveluun sivulla www.112.fi Tästä ja monesta muusta lisää tiedotteessa. 
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ARJEN TUKEA JA TURVAA 

Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa vuoden 2014 loppuun saakka kahta 

kyläturvallisuushanketta. Hankkeet ovat sisällöltään samanlaiset, 

rahoittajina ovat paikalliset toimintaryhmät Kehittämisyhdistys Sepra ry ja 

Pohjois-Kymen Kasvu ry.  

 

Hankkeiden tarjonta on laajaa ja monipuolista. Tarkoituksena on, että 

mahdollisimman moni kymenlaaksolainen kylä löytäisi tarjonnasta 

itselleen mieluisan toimintatavan edistää kylien arjen turvallisuutta.  

 

Hankkeissa järjestetään yhteistyössä muiden turvallisuustoimijoiden 

kanssa kunta- ja kylätason turvallisuus- ja kylätapahtumia, teemallisia 

turvallisuusiltoja ja turvakävelyjä.   Kyliin tehdään vapaaehtoiseen 

toimintaan perustuvia kylien turvallisuussuunnitelmia sekä perustetaan 

vapaaehtoisuuteen perustuvia naapuriapurinkejä. Kylä- ja seurantaloja 

opastetaan varustautumaan kylän kriisikeskuksiksi ja niille laaditaan 

tapahtumia varten pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia. Kyliin 

nimetään turvallisuusyhteyshenkilöitä.  Asukkaita opastetaan 

tulostamaan kiinteistölle pelastusviranomaisten ohjaamista auttavia 

paikkatietokoordinaatteja. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa käydään läpi 

tapahtumajärjestäjien velvoitteita ja lupamenettelyjä.  

 

Hankkeiden tavoitteena on, että niiden päättyessä turvallisuustyöstä on 

muodostunut sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto, jonka painopisteenä 

on arjen vapaaehtoisen turvallisuuden lisääminen kylissä. Tavoitteena on, 

että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi. Ellei näin ole, mitä voisimme 

kylänä, asuinalueena, yhteisönä asialle tehdä.  

 

Hankkeiden yhteistyökumppaneina toimivat mm. pelastuslaitos, poliisi, 

Suomen Punainen Risti, Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ja sen lukuisat 

toimijajärjestöt, Liikenneturva, Kaakkois-Suomen Pelastusalan liitto 

Kaspeli, paikalliset vapaapalokunnat, monet eri sosiaali- ja terveysalan 

järjestöt jne.  

 

 

 



Hankkeista tullaan tiedottamaan säännöllisesti ilmestyvillä 

hanketiedotteilla, sähköpostiviesteillä ja yhdistyksen kotisivujen kautta. 

Hankevetäjänä toimii kyläasiamies Sirpa Vähäuski.  

 

Otattehan yhteyttä, edistetään turvallisuutta yhdessä.  

t. kyläasiamies Sirpa  

 

p. 044 2977 738, 040 5492 410, 044 5441 345 

sirpa.vahauski@pp.inet.fi 

www.kymenlaaksonkylat.fi (yhdistyksen sivut) 

www.kymenkylat.fi (maakunnallinen portaali) 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi tässä tiedotteessa tarkemmin hankkeiden tarjoamista 

mahdollisuuksista ja sen jälkeen syksyn 2013 tapahtumista lyhyesti. 

Tapahtumista ilmoitellaan alueen lehdissä sekä yhdistyksen kotisivuilla ja 

maakunnallisen kyläportaalin tapahtumakalenterissa.  

 

Kun kylällänne, asuinalueellanne herää tarve pohtia turvallisuuteen 

liittyviä asioita, älkää epäröikö ottaa yhteyttä. Järjestetään yhdessä teille 

sopiva tilaisuus! 

 

 

 

 

 
Tämän tiedotteen painatuksen on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  Tiedotteen 

sisällöstä vastaa Kymenlaakson Kylät ry sekä yhdistyksen Arjen tukea ja turvaa kotikylältä 

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa –hankkeet. 
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Kylän turvallisuuskävely ja kylän turvallisuussuunnitelma 

 

Kylän turvallisuuskävely järjestetään parin, kolmen tunnin mittaisena 

tapahtumana joko päivä- tai ilta-aikaan. Asiantuntijan opastuksella tehdään 

kävelylenkki kylällä. Mistä löytyvät vaaranpaikat? Onko asioita, joille 

voimme yhdessä tehdä jotakin? Pusikoiden raivausta näkyvyyttä 

parantamaan? Hankalalle tieosuudelle ehdotus nopeusrajoituksen 

alentamisesta? Nouseeko esiin muita asioita, joista voidaan tehdä aloitteita 

viranomaisille?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yllä olevassa kuvassa kävellään kyläkulttuurikävelyä Sippolan maisemissa 

kesällä 2013. Tuolloin käytiin läpi kylän kulttuurikohteita. Samaan tapaan 

voidaan kartoittaa kylän vaaranpaikkoja kuten myös huomioida kunnossa 

olevat asiat. Kävelyille saamme mukaan asiantuntijoita, mutta kyllä 

kyläläiset itse parhaiten kylänsä asiat tuntevat. Turvakävelyitä voidaan 

tehdä pitkin vuotta ja ensimmäiset kävelyt ovat tarjolla nyt. Ota siis 

yhteyttä, jos ja kun turvakävely teidän kylällä tuntuu hyvältä vaihtoehdolta 

toimia kyläturvallisuuden parantamiseksi.  

 



Kävelyn jälkeen tai erillisenä tilaisuutena keskustellaan esiin tulleista 

asioista. Huomiot kirjataan kylän turvallisuussuunnitelmaan. Se liitetään 

osaksi kyläsuunnitelmaa ja pidetään asiaa esillä kylän muun toiminnan 

rinnalla. Keskustellaan tarvittavista toimenpiteistä ja suunnitellaan niitä 

yhdessä. Hanke auttaa ja opastaa kylän toimijoita prosessin kaikissa 

vaiheissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tälläkin tiellä kyläturvallisuutta voitaisiin olennaisesti parantaa 

kohtuullisen pienillä toimenpiteillä. Haja-asutusalueilla yksityisteille 

perustetut tienhoitokunnat ovat tässä asiassa kyläyhdistyksille hyviä 

yhteistyökumppaneita. Harva maanomistajakaan vastustaa esim. 

pusikoiden raivausta teiden varsilta, kun kyseessä on kuitenkin yhteinen 

etu ja oman kylän liikenneturvallisuus.  
 

 

 

 

 

 



Naapuriapurinki 

 

Kylälle perustetaan vapaaehtoisuuteen perustuva naapuriapurinki.  Siihen 

kuuluvat henkilöt ovat valmiita auttamaan kyläläistä, naapuria hädän 

hetkellä. Mukaan lähtevien ei tarvitse olla pelastusalan ammattilaisia tai 

superosaajia, normaali maalaisjärki riittää. Kuvitellaan vaikkapa tilanne, 

että perheenäiti sairastuu äkillisesti. Sukulaisia ei ole lähettyvillä. 

Naapuriapurinki huolehtii lapsista, ruoanvalmistuksesta, eläimistä jne. 

kunnes varsinaista, virallista apua saadaan paikalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylän turvallisuusyhteyshenkilö 

 

Tämä henkilö tietää ja tuntee kylänsä. Hänellä on tieto, mistä löytyy 

kaivinkone, vene, moottorisaha, ensiaputaitoinen kyläläinen tai vaikkapa 

tietty osoite. Pelastuslaitos ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu ovat 

halukkaita saamaan tietoonsa tällaiset henkilöt. Tietoa kulkee myös toisin 

päin eli pelastusalan toimijoilta kylälle yhteyshenkilön kautta.  

 

 

Kylätalon, seurantalon tms. turvallisuus- tai pelastussuunnitelma 

 

Vähänkin laajempia tapahtumia järjestettäessä edellytetään, että talolla on 

ohjeet, kuinka toimia esim. tulipalon, sairauskohtauksen tai muun 

poikkeustilanteen aikana. Hankkeissa tehdään malleja suunnitelmista ja 

kylien toimijoita autetaan näiden laatimisessa. Mietitty, hiottu ja 

talokohtaisesti räätälöity suunnitelma antaa hyvän kuvan ulkopuoliselle 

vuokraajallekin.  

 

 



Kylätalosta kriisikeskus 

 

Voisiko teidän kylä- tai seurantalonne toimia poikkeustilanteissa kylän 

kriisikeskuksena? Esim. pitkien sähkökatkojen varalta kylän yhteinen tila 

voi toimia tilapäismajoitusta tarjoavana paikkana. Tilapäinen majoitus on 

sallittu, kun asiasta esitellään suunnitelma ja pelastusviranomainen 

mahdollisesti suorittaa katselmuksen paikan päällä. Talolle voidaan 

varustaa pieni määrä tarpeellista tavaraa esim. taskulamppuja, peittoja, 

puhdasta vettä jne. Talon varustus ja mahdollisuudet kriisikeskuksena 

toimimiseksi esitellään talon turvallisuussuunnitelmassakin.  

 

Tapahtumajärjestäjien velvoitteet, tapahtumien lupamenettelyt 

 

Erilaiset tapahtumien järjestelyt vaativat tiettyjä lupamenettelyjä. 

Vähänkin laajemmissa tapahtumissa on mietittävä liikenteenohjaus, 

haettava erilaisia lupia jne. Kaikesta tästä voidaan järjestää infoilta 

vaikkapa useamman kylän yhteistyönä. Yhdestä tilaisuudesta olemme jo 

sopineet Kouvolan kaupungin yhteisöpalveluiden kanssa, se järjestetään 

6.11. jossakin päin Kouvolaa. Seuraa ilmoittelua! 

 

Paikkatietokoordinaatit 

 

Sivulla www.112.fi (etusivun alareunassa Tiedä sijaintisi) on palvelu, josta 

jokainen voi käydä tulostamassa kiinteistönsä paikkatietokoordinaatit. 

Selkeän osoitetiedon lisäksi ilmoitetut koordinaatit ohjaavat avun varmasti 

perille. Erityisen tärkeä tällainen tuloste on monien eri käyttäjien kohteissa 

kuten esim. kylä- ja seurantaloilla ja vuokrattavissa vapaa-ajanasunnoissa.  
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Turvallisuusillat tai jopa -iltamat 

 

Voimme järjestää yhdessä keskustelutilaisuuksia, joihin kutsumme 

paikalle esim. pelastuslaitoksen tai poliisin edustajia. Käydään läpi 

turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja mm. omaehtoista varautumista. 

Kuinka me kylänä ja yhteisönä voimme toimia niin, että pärjäämme 

virallisen avun tuloon saakka. Hankkeissa kenestäkään ei tehdä 

pelastusalan ammattilaista eikä velvoiteta toimimaan pelastajana, mutta on 

hyvä miettiä asioita valmiiksi erilaisten poikkeustilanteiden varalta. Pitkät 

välimatkat aiheuttavat väistämättä viiveitä avuntulossa ja siihen on hyvä 

varautua.   

 

Teemallisten turvailtamien/-tapahtumien aiheina voivat olla mm: 

 Maaseudun turvallisuuskulttuuri osana maaseudun hyvinvointia 

 Vaaratilanteiden/onnettomuuksien ennaltaehkäisy  

 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 

 Ensiapu- ja ensisammutus 

 Ikäihmisten turvallinen asuminen kotona 

 Mökkiturvallisuus  

 Kylien liikenneturvallisuus  

Erilaisten teemojen painotus on kylä- ja kuntakohtaista ja tapahtumat 

järjestetään turvallisuudesta vastaavien yhteistyökumppaneiden kanssa, 

joilta osaaminen ostetaan ostopalveluna. 

 

Huomiota tietoturvaan 

 

Internetin välityksellä toimivien verkkopalveluiden määrä kasvaa koko 

ajan. Samalla tietoturvariskit lisääntyvät. Erityisesti lasten ja nuorten 

toiminta verkoissa kasvattaa riskejä.  Käsitteenä tietoturva on laaja ja 

edellyttää monitasoista suojautumista riskeiltä.  Hankkeessa järjestetään 

esim. kuntakohtaisia tai useamman kylän yhteisiä iltoja, joissa opastetaan 

ihmisiä tunnistamaan tietoturvan tarpeet sekä ongelmakohdat ja etsitään 

niihin ratkaisuja.   

 



Opastusta voidaan antaa esim. ratkomalla pienryhmissä Case -tyyppisiä 

arjen tietoturvatilanteita. Hankkeessa järjestetään yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa erillisiä lasten ja nuorten nettikäyttöön liittyviä iltoja, 

aiheena esim. ”tiedätkö, mitä lapsesi tekee netissä?”. 

 

 

Opastusta ja neuvontaa 

 

Laajaan yhteistyöverkostoomme kuuluu monenlaista osaajaa ja heidän 

avullaan voimme järjestää opastusta ja neuvontaa. Aiheina voivat olla 

esim. kodin turvallisuus tai hätäensiapu. Voimme järjestää luentoja 

vaikkapa kadonneen etsinnästä tai muusta vapaaehtoisesti toimivien 

järjestöjen pelastus- ja auttamistyöstä. Vapepa on kiinnostunut yhteistyöstä 

kyläyhdistysten kanssa mm. etsintäryhmiä perustettaessa ja kootessa.  

 

 

 

Miten lähdetään liikkeelle? 

 

Kuten huomasitte, tarjolla on monenlaista. Keskustelkaa yhdessä, mikä 

olisi teille mukavin toimintatapa? Minkälaisia asioita te omalla kylällänne, 

asuinalueellanne, yhteisössänne haluatte ottaa esille? Ja sitten vain yhteyttä 

kyläasiamies Sirpaan, niin siitä ne pyörät sitten liikkeelle pyörähtävät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Kylätalo, seurantalo  
– riemu vai rasite? 

 
 
 

Tiistaina 24.9.2013 klo 18 – 20 Takamaan 
Seurantalo, Takamaantie 359, koria 

Ja 
Keskiviikkona 25.9.2013 klo 18 – 20 Myllykylän 

Tahtila, Koulunkalliontie 44, Hamina 
 

Suomen Kylätoiminta ry:n  
kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma jututtaa aiheista  

KYLÄTALON, SEURANTALON YLLÄPITO 
KYLIEN LIIKETOIMINTA 

 
Lisäksi illassa infoa Suomen Kylätoiminta ry:n Kyläapu -hankkeen 

tarjouksista toimijoille.  
 

Kymenlaakson Kylät ry:n Arjen tukea ja turvaa kotikylältä –hankkeet 
esittelevät yhden mallin kylätalon pelastussuunnitelmasta 

 

Kahviakin tarjotaan!  
 

Yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n Kylien Bisneskeissit-hanke sekä Kyläapu-
hanke, Kymenlaakson Kylät ry:n Arjen tukea ja turvaa kotikylältä-hankkeet, 

Pohjois-Kymen Kasvu ry, Kehittämisyhdistys Sepra ry ja Kouvolan kylien 
neuvottelukunta 

 
 

 

 

 



KASVUN PAIKKA – TURVALLINEN YMPÄRISTÖ 
 

Yhteisöllisyys kadonnut? Mitä voimme tehdä yhdessä enemmän? 
Onko asuinympäristösi turvallinen? 

Voitko vaikuttaa ympäristöösi ja asuinalueesi asioihin? 
 
 

 
 
 
 
 
Valkealan Kyläyhdistys ry, Pohjois-Kymen Setlementti ry:n Koko kylä 
kasvattaa -hanke ja Kymenlaakson Kylät ry:n Arjen tukea ja turvaa 
kotikylältä –hanke kutsuvat kaikenikäiset em. aiheista kiinnostuneet 
yhteen  

Tapaamme Valkealan Yläkoulun auditoriossa  
(os. KustaaIIItie 12) 

torstaina 3.10.2013 klo 18 - 20.  
 

Tarjoamme alkuun kahvit.  
Muu ilta kuluu vapaasti keskustellen. 

Loppuillasta hiukan ohjelmaakin. 
 

Tulethan Sinäkin ja tuo mukaan tuttavasi! 
 
 
   

 

 

 



KOTIKYLÄ - TURVALLINEN YMPÄRISTÖ 
 

Onko kyläympäristösi turvallinen? 
Mitä voimme tehdä yhdessä turvallisuuden edistämiseksi? 

 
Illassa puhetta ja alustuksia yleisestä turvallisuudesta, omaehtoisesta 

varautumisesta ja meneillään olevien hankkeiden tarjoamista 
toimenpiteistä.  

 

 Tapaammehan Sinutkin Rajasalissa Virojoella  
(os. Itätie 1, Virolahti) 

tiistaina 8.10.2013 klo 18 - 20.  
KAAKON KAKSIKON 

KYLÄTURVALLISUUSILLASSA 
  
 Alussa kahvittelua.  

 
 
 

    
 
 
 
 
 

Lisätietoja: Sirpa Vähäuski, sirpa.vahauski@pp.inet.fi puh. 040 5492410
  

Palveluyhdistys Ratevan Miä ite, myö yhessä -projekti ja  Kymenlaakson 
Kylät ry:n Arjen tukea ja turvaa kotikylältä –hanke ym. 
yhteistyökumppanit.  

   

 

 
 

mailto:sirpa.vahauski@pp.inet.fi


Tule yksin, kaksin, perheen kera, 
sillä nyt järjestetään kaikille avoimet 

TURVALAUANTAIT 
klo 10 – 14  

5.10. Vehkalinnassa Haminassa 
Vehkalinnantie 10 

ja 
19.10. Elimäen Vilppulan NS-talolla 

Korialla Kyminasemantie 2 

 
 
 

Kaikenlaista tekemistä ja näkemistä 
Esillä pelastusalan toimijoita. 

Seuraa ilmoitteluamme! 
 

TARJOAMME KAHVIA JA PULLAA. TERVETULOA! 
 

Päivän järjestäjinä Kaakkois-Suomen MTK:n Maatilojen turvallisuushanke 
(Osuuskunta Liito) ja Kymenlaakson Kylät ry:n Arjen tukea ja turvaa 

kotikylältä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa –hankkeet. 
Lisätietoja: Sirpa Vähäuski, sirpa.vahauski@pp.inet.fi puh. 044 2977738   
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Muutakin suunniteltua; 

 

Tulemme näillä näkymin ja kysynnän mukaan järjestämään ainakin kaksi 

Mielenterveyden EA1 –viikonloppua syksyn 2013 ja/tai kevään 2014.  

 

Mielenterveyden ensiapu 1 on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä 

tavaramerkki. Se soveltuu niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ja 

läheisten henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Se vahvistaa osallistujan 

omia voimavaroja, madaltaa kynnystä tukea kanssaihmisiä ja syventää 

tietoja mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on, että 

osallistuja saa voimia selviytyä elämään kuuluvista kriiseistä ja vaikeiden 

elämäntilanteiden puheeksi ottaminen helpottuu. 

 

Toinen viikonloppu järjestetään varmimmin Kouvolassa ja mahdollisesti 

jo marraskuussa sekä toinen eteläisessä maakunnassa esim. Haminassa tai 

Kotkassa joko loppuvuodesta 2013 tai keväällä 2014. Olennaista on 

kylätoimijoiden kiinnostuksen osoitus, eli nyt kannattaa kertoa, jos tämä 

asia kiinnostaa.  

 

”Mielen hyvinvoinnin tukeminen kansalaistaidoksi” on 14 tuntia sisältävä 

paketti. Sisältöä räätälöidään kylissä ja yhdistyksissä toimiville. Aivan 

erityisesti toivoisimme osallistujiksi niitä henkilöitä, jotka lupautuvat 

mukaan tai jo ehkä toimivat kyliensä turvallisuusyhteyshenkilöinä tai ovat 

kiinnostuneita naapuriapurinkien perustamisesta. Hanke osallistuu 

kustannuksiin, vaikkakin tilaisuuden järjestäjiksi valittavat tahot perivät 

myös osallistujilta pienen osallistumismaksun (arvio 25 - 30 euroa, 

sisältäen opastuksen, opaskirjan ja tarjoilut).  

 

Vaihtoehtona tulemme järjestämään hiukan vastaavan sisältöisiä kyläiltoja 

(kesto noin 4 tuntia).  

 

Nyt kannattaa kertoa kyläasiamies Sirpalle pikaisesti, jos nämä aiheet 

tuntuvat omalta ja kiinnostavalta.  

 

 

 

 

 



Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari: 

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen 

Seminaari pidetään 26. – 27.11.2013 Kotkassa, Merikeskus Vellamossa, 

os. Tornatorintie 99. Se on tarkoitettu kaikille paikalliseen 

turvallisuussuunnitteluun ja –yhteistyöhön osallistuville toimijoille ja 

tavoitteena on koota yhteen paikallista, alueellista ja valtakunnallista 

turvallisuustyötä tekevät toimijat viranomaisista, järjestöistä ja 

elinkeinoelämästä. 

Seminaarin ensimmäinen päivä on yhteinen kaikille. Seminaarin toisen 

päivän aamupäivänä on kolme ohjelmakokonaisuutta, joista kukin 

osallistuja voi valita kiinnostavimman.  

Seminaari on maksuton. 

Katso kutsu ja ohjelma sivuilta www.intermin.fi , sieltä ajankohtaista. 

Seminaariin tulee ilmoittautua 15.11.2013 mennessä osoitteeseen: 

http://www.webropolsurveys.com/kotka2013.net 

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään tiedot siitä, mihin 

ohjelmakokonaisuuteen osallistuu 27.11.2013 aamupäivällä sekä 

osallistuuko iltaohjelmaan 26.11.2013. 

Lähempänä seminaaria laitamme omillekin sivuillemme lisää tietoa. 

Seminaarin aikana on mahdollisuus tutustua Turvatoriin, jossa esitellään 

järjestöjen toimintaa sekä käynnissä olevia turvallisuuteen liittyviä 

tutkimus- ja kehityshankkeita. 

Tule mukaan osallistumaan, vaikuttamaan, oppimaan ja verkostoitumaan! 

 

Arjen tukea ja turvaa kotikylältä –hankkeet ovat täällä mukana! 
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Jossakin päin kyliltä kuultua ja tapahtunutta;  

 

Tapaus 1 

Kodissa tapahtui onnettomuus. Perheenjäsen  

loukkaantui ja tarvitsi ambulanssikuljetusta.  

Hengenvaaraa ei ollut, mutta perheenäiti  

hätääntyi, meni pois tolaltaan. Äkkiä hän  

muisti, että ihan jokunen aika sitten  

eteisen seinään oli kiinnitetty  

nettisivuilta www.112.fi tulostetut  

kiinteistön paikkatietokoordinaatit,  

jotka sisälsivät myös ohjeen hätäpuhelun soittamiseen.  

 

”Menin vaistomaisesti eteiseen ja luin lappusesta kohta kohdalta, mitä 

minun pitää tehdä. Uskallan väittää, että ilman sitä en olisi osannut toimia 

oikein, kyllä minä niin hirveästi hätäännyin.” 

 

    

   Tapaus 2 

   Vuokrasimme viikonlopuksi  mökin, 

   Mukava järvenrantamökki ja rantasauna. 

   Avaimia luovuttaessa mökin omistaja  

   kertoi meille kiinteistön osoitteen ja oman 

   kännykkänsä numeron mahdollisen  

   hätätilanteen varalta. Hän mainitsi myös 

   mökin ulkoseinään  kiinnitetystä  

   paikkatietokoordinaatit kertovasta  

   lappusesta. Puhe meni toisesta korvasta  

   sisään ja toisesta ulos.  

 

Illalla saunassa syttyi tulipalo, jota emme omin avuin saaneetkaan 

sammumaan. Menin pieneen paniikkiin, mutta äkkiä muistin omistajan 

puheesta ne koordinaatit. Siinähän se luki lappusessa osoitekin. Ilman 

tulostettua tietoa olisin osannut kertoa tapahtumapaikasta vain kunnan ja 

että tällainen sininen mökkihän tämä on jonkun kauniin järven rannalla.   

Lomamme päättyi onnellisesti. Palo saatiin sammumaan, henkilövahinkoja 

ei tullut ja aineelliset vahingotkin jäivät pieneksi.  

 

http://www.112.fi/


Tapaus 3 

Liukastuin pihalla. Pelkäsin lyöneeni pääni, mutta ei siinä onneksi niin 

käynyt. Yrittäessäni maasta ylös huomasi, etten voi astua vasemmalle 

jalalle, nilkka oli kai murtunut. Huusin sisällä tietokoneella pelaavaa 

perheen nuorta auttamaan minut sisälle. Pääsin istumaan ja soitin apua. 

Sitä ei heti kuulunut.  Kipu jalassa yltyi, menetin ajoittain tajuntani ja 

nuori mies hätääntyi. Onneksi muistin, että kylällemme oli valittu 

turvallisuusyhteyshenkilö ja perustettu naapuriapurinki.  

Sanoin pojalle, että soita Matille, niin  

kaikki järjestyy. Matti soitti paikalle  

naapurista rinkiin lupautuneen  

Riitan, joka on ammatiltaan sairaanhoitaja.  

Hän huolehti minusta ja pojasta, kunnes  

apu ehti paikalle. Myöhemmin avun  

viiveen syyksi paljastui se, että  

kiinteistömme pelkkä osoite ohjasi  

avuntuojat noin 300 metriä harhaan.  

Jos olisin uskonut kyläillassa kerrottua  

viestiä paikkatietokoordinaattien  

tulostamisesta, olisin osannut ohjata  

ambulanssin paremmin perille.  

 

Tapaus 4 

Sylvi ja Pentti ovat iäkäs pariskunta, jotka asuvat pienellä kylällä omassa 

talossaan. Kumpikaan ei halua muuttaa palvelukeskukseen tai vastaavaan, 

oma koti on paras paikka. Toinen toistaan auttaen arki sujuu. Eräänä talvi-

iltana Sylvi sai sairaskohtauksen. Apua saatiin paikalle ja Sylvi toimitettiin 

hoidettavaksi. Viikon sairaalareissuhan siitä tuli.  

Kylälle perustettu naapuriapurinki ja sen neljä  

vapaaehtoista kävivät päivittäin Penttiä katsomassa  

kukin työvuorojensa ja pääsemisensä mukaan.  

Laittoivat ruokaa, pesivät pyykkiä, katsoivat  

vähän perään. Avun tarjoamista jatkettiin vielä  

muutama päivä Sylvin kotiutumisen jälkeen.  

Sitten talon emäntä jo ilmoitti, että kiitos paljon,  

mutta nyt taas pärjätään itse.  

 

 



 

Tapaus 5 

Heikki oli lähtenyt sienimetsään jo varhain aamulla. Kotona Maija 

ihmetteli miehen viipymistä. Kun ei vaan olisi mitään sattunut. Illan 

lähestyessä oli soitettava apua. Kukaan ei ilman syytä viivy näin kauan.  

 

Kylältä oli Vapepan etsintäryhmän  

työhön lupautunut ja kouluttautunut  

useita kyläläisiä.  

Heillä voi olla etsinnän ja etsittävän  

kannalta sellaista tarpeellista tietoa,  

jota kylän ulkopuolisella ei koskaan voi  

hyvästä ammattitaidosta huolimatta  

olla.  

 

Naapurin Pekalla olikin tieto, missä päin Heikki yleensä sienestää. Etsintää 

aloitettiin todennäköisimmästä paikasta ja pian jo Heikki löytyikin. Hän oli 

loukannut jalkansa eikä päässyt kävelemään. Puhelinta ei ollut mukana, 

joten avun hälyttäminenkään ei onnistunut.  

 

Tapaus 6 

Pienen kolmasluokkalaisemme, samoin kuin naapurin kahden koululaisen 

koulukyyti hakee heidät reilun kilometrin päästä kotoa. Sovitulle 

pysäkkipaikalle johtaa kapea ja mutkainen kylätie. Tiellä on paljon 

raskasta liikennettä. Kylän omat traktorikuskit kyllä tuntevat tien ja 

tietävät pienistä koululaisista, mutta mm. kylän ulkopuolinen, tietä 

käyttävä kuorma-autoliikenne on runsasta ja jatkuvasti vaihtuvat kuskit 

huristelevat välillä aika vauhtia tien päässä sijaitsevalle soramontulle. Eikä 

se lapsille teroitettu jonossa kulkeminenkaan aina pysy mielessä. Olimme 

huolissamme lasten turvallisuudesta.  

 

Sattumalta luin muualla toimivasta koulumummosta. Eräs eläkkeellä 

oleva, yksinäinen nainen oli lupautunut saattamaan pieniä koululaisia 

kouluun ja takaisin kotiin eräällä kaupunkialueella, jossa oli paljon tien 

ylityksiä ja vilkasta liikennettä. Me keksimme kokeilla samaa täällä 

sivukylällä.  

 

    



 

 

   Ihan vieressä asuva, entinen opettaja Maire 

   innostui ajatuksesta. Hän sai houkuteltua 

   mukaan naapurinsa Helmin, joten välillä he 

   saattavat lapsiamme kouluautolle yhdessä, 

   välillä toisiaan vuorotellen. Meiltä  

   vanhemmilta on nyt huoli pois. Kuin  

   pisteenä iin päälle Maire lupautui vielä  

   valvomaan koululaistemme läksyjen tekoa. 

   Perustimme omatoimisen iltapäiväkerhon, 

   joka kokoontuu välillä meillä, välillä  

   naapurin koululaisilla ja välillä Mairella.  

 

 

 

 

VOISIKO NÄISTÄ OIVALTAA JA OPPIA JOTAIN?  

 

Kohtuullisen pieniä, jopa tavanomaisia tapauksia, joita päivittäin sattuu 

jossakin päin kodeissa, kylillä, maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Nämä 

esimerkin omaiset tapaukset voisivat olla totta missä tahansa 

kymenlaaksolaisessa kylässä.  

 

Kaikissa näissä yhteisesti sovituilla toimintatavoilla ja omaehtoiseen 

varautumiseen panostamalla oli vaikutusta asian lopputulokseen.  Tähän 

tähtäämme Arjen tukea ja turvaa kotikylältä –hankkeilla. Ammattitaitoiset 

pelastajat ja alan asiantuntijat ovat meitä tässä kannustaneet. 

Työnjakomme on selvä. Kyläläisten ei tarvitse ryhtyä pelastajiksi, mutta 

pienet, ennalta sovitut asiat helpottavat kaikkien elämää ja luovat 

turvallisuutta. Jatketaan tästä yhteistyössä eteenpäin!  

 

 

 

 

 

 

 



Arjen Tukea ja Turvaa kotikylältä 

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa –hankkeet 

vuoden 2014 loppuun saakka 

kanssanne tässä työssä 

 

TURVALLISTA SYKSYÄ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kyllä maalla viisaita ollaan, kun merellä on hätä” 

”Vahinko ei tule kello kaulassa” 

”Ei vara venettä kaada” 

 

   Hanketiedotteen 1/2013 valokuvat Sirpa Vähäuski 


