ARJEN TURVALLISUUS -ILTA

kyläläisille ja yhteistyökumppaneille
perjantaina 27.1. klo 18.30 alkaen
TYKKÖÖN KYLÄTALOLLA, osoitteessa Linnanperäntie 1,
Jämijärvi
Ohjelmassa on alustus arjen turvallisuudesta, kahvit sekä
ideariihityöskentelyä turvallisuudesta. Illan aikana on tarkoitus keskustella Tykköön kylän turvallisuusasioista, siitä, mitkä kaikki asiat ovat kylällä jo kunnossa ja mihin vielä pitäisi
kiinnittää huomiota, jotta Tykköön kylä olisi vielä nykyistä
turvallisempi paikka asua ja elää.
Mukana iltaa toteuttamassa on SPR:n vapaaehtoisia, kyläyhdistyksen ja hankkeen väkeä.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN!

Tilaisuuden järjestää SPR:n Jämijärven osasto, Tykköön koulupiirin kyläyhdistys sekä Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke

Arjen turvallisuusasiat puhuttavat yhä useampaa kuntalaista!

Turvallinen elämä kuuluu jokaiselle ja on jokaisen kansalaisen perusoikeus. Arjen turvallisuus on paitsi tilastoja, myös subjektiivinen tunne turvallisuudesta.
Valtakunnallisesti turvallisuutta on pyritty vahvistamaan erilaisin ohjelmin jo 1990-luvun
lopusta alkaen; ensin poliisijohtoisesti turvallisuustalkoilla rikoksia torjuen, sittemmin keskittyen arjen turvaan ja turvalliseen elämään kuntajohtoisesti järjestöjen ja elinkeinoelämän
kanssa yhteistyötä tehden. Sisäasiainministeriön tavoitteena oli saada turvallisuussuunnitelmat koko maan kattavaksi vuoteen 2010 mennessä. Tästä tavoitteesta jäätiin, sillä 5,3 %
Suomen väestöstä asuu kunnassa, jossa ei ole turvallisuussuunnitelmaa. Osa näistä kunnista
sijaitsee Satakunnassa.
Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on sisäisen turvallisuuden vahvistaminen. Sisäinen
turvallisuus on sellainen yhteiskunnallinen tila, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista sekä turvallisesta yhteiskunnasta ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja suomalaisen yhteiskunnan taikka kansainvälistyvän maailman ilmiöistä ja muutoksista johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.
Turvallisuutta edistävät turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut,
hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti silloin kun siihen on tarvetta sekä varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teoistaan.
Näitä asioita edistetään myös Arjen turvallisuuden edistäminen hankkeessa (2011–2013),
joka on SPR:n Satakunnan piirin ja EU:n maatalousrahaston rahoittama hanke. Hanke kehittää yhdessä SPR:n paikallisosastojen, pilottialueiden muiden toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja alueen asukkaiden kanssa vapaaehtoistoiminnan malleja maaseudulla asuvien ihmisten arjen turvallisuuden lisäämiseksi, omaehtoisen selviytymisen ja auttamisvalmiuden
vahvistamiseksi mm. järjestämällä koulutuksia ja kartoittamalla paikallisia riskitekijöitä.
Hankkeessa on mukana kuusi pilottialuetta; Äetsä, Punkalaidun, Jämijärvi, Siikainen, Ahlainen ja Kokemäki. Näistä pilottialueista mukaan hankkeeseen on valittu 8-12 kyläyhteisöä,
joihin varsinaiset toimenpiteet hankkeessa kohdistetaan. Hanke käynnistyy kyläyhteisöissä
riskikartoituksella. Käytännön toimet räätälöityvät kartoituksen pohjalta kyläkohtaisesti.
Kyläyhteisöissä voidaan järjestää esimerkiksi kylätilaisuuksia, työpajoja, valmiusharjoituksia, koulutuksia ja turvallisuuspäiviä. Hankkeen toimesta laaditaan kyläkohtainen turvallisuussuunnitelma ja järjestetään alueellisia turvallisuusseminaareja.
Jämijärvellä pilottikyläksi valittiin Tykköön kylä ja alueen kyläyhdistyksen kanssa ensimmäiset neuvottelut on käyty. Neuvottelujen seurauksena järjestämme kylätilaisuuden, jossa
kartoitamme paikallisia turvallisuuden edistämisen esteitä sekä jo olemassa olevia hyviä
käytäntöjä turvallisuuden edistämiseksi. Olet lämpimästi tervetullut mukaan Arjen turvallisuus –iltaan Tykköön kylätalolle!
Lisätietoja hankkeesta saa
Tuija Eskeliseltä, puh. 040 5598780 tai e-mail: tuija.eskelinen@redcross.fi

