TURVALLISUUS -hanke
Hankkeen tavoitteina on:
Ottaa yhtefitä mahdollisimman monen kiinteistön omistajiin, tuottaa heille laminoitu
sijaintitietolomake, kertoa kylän asioista, kerätä heidän yhteystietonsa tulevaa
viestintää varten ja jakaa muuta informaatiota.
Kerätä kylän kalustolista poikkeustilanteita varten
Luod a tiedotus- ja seu rantaj ärjestel mä pitkien säh kökatkojen va ral le
Tutkia ja luoda hälytysjärjestelmä hätätilanteisiin, jolla paikallinen apu saataisiin
mahdollisimman pian.
Perustaa kylälle oma Kyläturvallisuuspartio
Suunnitella ja toteuttaa ensiapua ja paloturvallisuutta edistävä koulutusohjelma
kylän asukkaille.
Järjestää turvallisuuspäivä

-

-

Keväällä 2018 valittiin hankkeelle projektihenkilö, Leena Bragge, joka aloitti suunnittelun
toukokuun alussa. Kesäkuussa alkoi kenttätyö. Kesän ja syksyn aikana vierailtiin noin 600
kiinteistössä ja kaikista saatiin koordinaatit. Vapaa-ajan asunnoissa ollaan vain osaaikaisesti, joten kaikkia asukkaita ei tavoitettu. Huhtikuun 2019 alusta lähtien jatketaan
vierailuja. Tavoitteena on löytää vielä yli 200 kiinteistön asukkaat juhannukseen
mennessä.. Jos ei olla paikanpäällä, jätetään yhteystiedot, jolloin voi ottaa Leenaan
yhteyttä ja sopia tapaamisesta.
Turvallisuustietouden jakaminen on otettu vastaan myönteisestija monet ovat kokeneet
sen erittäin tärkeänä asiana syrjäseudulla, mistä kaikki palvelut ovat hävinneet.
Jaossa oleva 2-sivuinen palvelupuhelinluettelo on osoittautunut tarpeelliseksi, koska siitä
kaikki numerot löytyvät nopeasti.
112-sovellus löytyy valitettavan harvasta älypuhelimesta, eikä ohjelmaa voi vanhoihin
kännyköihin ladata. Ohjelma näyttää heti soittajan sijaintiedot, jolloin pelastuslaitoksen on
helpompi suunnistaa oikeaan paikkaan. llman kyseistä ohjelmaa sijaintitietolomake on
tärkeä olemassa.
Jonkin verran ongelmia on tuottanut vajavaiset osoitetiedot ja väärät tienumerot. Vapaaajan asunnoissa on harvoin postiosoitetta tai edes postilaatikkoa. Sen tähden osoitetiedot
eivät ole olleet tärkeitä. Hätätilanteessa tarkka osoite on kuitenkin jopa elintärkeä.
Kuhmoisten kunta on tekemässä osoitetarkistuksia parhaillaan. Toivotaan, että saadaan
asia pian kuntoon ja kaikille myös tarkka tieosoite koordinaattien tueksi.
Osa kiinteistöistä sijaitsee saarissa tai lukittujen puomien takana. Niihin on
pelastuslaitoksen hankalampi päästä. Pyritään keksimään paras mahdollinen tapa
tavoittaa jokainen kylän asukas silloin, kun hän apua tarvitsee.
Kevättori n jälkeen lauantaina
18.5.2019 klo 12lähtien on Päijälän Pirtillä Turvallisuuspäivä.
Tarkoitus on viettää hauska koko perheen päivä turvallisissa merkeissä.
Paikalle on lupautunut tulemaan mm. Kuhmoisten VPK ja Jämsän Poliisi. Toivottavasti
näemme myös ambulanssin, SPR:n väkeä sekä Lahden palokalusto ja sammutinhuollon.
Kahvia, grillimakkaraa ym.
TERVETU LOA kaikki kyläläiset
sekä muut asiasta kiinnostuneet!
maaseuturahasto

