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Auttavat kylät –hanke

Toteutusaika 1.1.2021 – 31.12.2022 

Päävastuussa Keski-Suomen Sydänpiiri 

Osatoteuttaja JAMK 

Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Rahoitus EU:n maaseuturahasto  

Projektipäällikkö Outi Raatikainen 

Projektikoordinaattori Saija Ylönen 



Keski-Suomen Sydänpiiri ry 

• perustettu 1957 

• 13 paikallista sydänyhdistystä 
ja yli 4500 henkilöjäsentä

• toiminta-alue Keski-Suomen 
maakunta sekä Pieksämäen ja 
Kangasniemen 
sydänyhdistykset



Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

• opiskelijoita 8 500 

• henkilöstöä noin 700

• aktiivinen kehittäjä ja 
hankkeistaja
maakunnassa 

Jamk Hyvinvointiyksikkö - AMK-
tutkinto 8 eri nimikkeellä
• Sairaanhoitajakoulutusta sekä suomeksi 

että englanniksi

• Sosiaali- ja terveysalan koulutusta 

• Suomen suurin musiikkipedagogien 
kouluttaja

• Täydennyskoulutusta hyvinvointialan 
ammattilaisille 

• Räätälöityjä henkilöstövalmennuksia ja 
tilauskoulutuksia yrityksille ja työyhteisöille
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Kylien turvallisuus-
suunnitelmat 

2021-2022

Auttajaryhmät

Valmennukset

Verkostoiminen ja 
viranomaisyhteistyö KYLÄTURVALLISUUS-

HANKE



Tausta
Nopean Avun Apurit eli NaApurit–hankkeessa on laadittu 
kylien ja viranomaisten välinen yhteistyömalli 
elvytystilanteisiin 

- 112-hälytys elottomuustilanteessa 

Auttavat kylät –malli 
- maakunnan naapuriapumalli 
- aiemman hankkeen mallin täydentäminen naapuriavun 

suuntaan 

Keskisuomalainen naapuriapumalli 
Tavoite



• apua kyläläisille arjen avuntarpeeseen ja 
hädän hetkellä

ja/tai 

• paikallistuntemusta ja apua viranomaisille 
hädän hetkellä

Vapaaehtoista, palkatonta ja luottamuksellista 
toimintaa, joka on ilmaista avun tarvitsijoille. 

Kylien auttajaryhmät 





Kuva Suomen Sydänliitto  

Kuva Outi Raatikainen  



Auttaja -
r yh mät • Valmistautunut – kylän turvallisuussuunnitelma, 

valmennukset, välineet ja varusteet  -> 
”TURVALLISUUSSILMÄ” ja ROHKEUS TOIMIA 

• Luottamuksella – sitoutunut vaitioloon autettavien asioista 

• Kylän turvallisuusyhteyshenkilö on valittu ja sekä 
kyläläisten että viranomaisten tiedossa 

• Ryhmäläisten tiedot talletetaan pelastuslaitoksen 
järjestelmään mm. elvytyskutsua ja jatkokoulutusta varten 

• Mahdollisia valmennuksia tarjoavat mm. SPR, Vapepa, 
Martat, MPK, järvipelastusseura, Naisten valmiusliitto, 
Maa- ja kotitalousnaiset, 4H

Auttajaryhmä 
(turvaryhmä, naapuriapuryhmä ym.) 



Noin 10 
erilaista 
tapahtumaa







Turva-
koutsi-
laukku • Laukun sisällön aktiivinen esittely – keskustelua 

arjen turvallisuudesta ja esitteitä mukaan 

• Näyttely – tavarat esille ihmeteltäviksi ja keskustelun 
aloittajiksi 

• Tietokilpailu ”tunnista härpäke” – hauskanpitoa, 
keskustelunaloittaja   

• Talvemmalla auttajaryhmien valmennuksissa 
perinteisempää käyttöä luento- ja työpajatyyliin 

… eli mitä ihmettä aiomme laukulla tehdä?  



Turva-
koutsi-
laukku

1. Turvakoutsilaukun ja sisällön testaaminen  

2. Turvallisuustietoisuuden ja –tietouden lisääminen 
keskisuomalaisissa kylissä

3. Auttajaryhmien aikaansaaminen ja auttajien osaamisen 
lisääminen arjen turvallisuusasioissa 

Tarvitaan AJATTELUN HERÄTTÄJIÄ, KESKUSTELUN 
INNOSTAJIA ja ihan konkreettisia vinkkejä 
turvallisuuden lisäämiseen eli 
HANKKEEN SALAISET TARKOITUSPERÄT 



Kiitos! 

Outi Raatikainen
outi.raatikainen@sydan.fi
Puh. 044 4914457

Saija Ylönen
saija.ylonen@jamk.fi
Puh. 050 3504081
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