
HYVINVOINTI 

TURVALLISUUS 

YHTEISTYÖ

Pä
rjätään yhd

e
ssä



Järjestöverkosto kuntalaisten hyvinvoinnintukena
Hyvinvointiin liittyy turvallisuuden tunne, joka on subjektiivinen kokemus. Se siis 
tuntuu ja näyttäytyy ihmisille eri tavoin. Yhdelle turvallisuus voi tarkoittaa so-
siaalista verkostoa, toiselle toimivaa infrastruktuuria ja kolmannelle tietoa siitä, 
että osaa toimia tilanteen sattuessa. Tunteen lisäksi turvallisuus on myös toi-
mintaa. Kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta pohtiessa järjestöt ovat kes-
keisessä asemassa. Toisin sanoen yhdistysten perustoiminnat edistävät kansa-
laisten kykyä pärjätä yllättävissä tilanteissa.

Kokoamalla yhteen alueella toimivat yhdistykset niiden toiminta tehostuu. Yh-
teistyössä ne voivat moninkertaistaa auttamistoimintaan kykenevien kansalais-
ten määrän kriisi- tai häiriötilanteen sattuessa. 

Hyvinvointi ja turvallisuus syntyvät jokapäiväisen toiminnan yhteydessä. Tavalli-
sen arjen teot, kuten naapurin tervehtiminen, ystävien tapaaminen ja muu osal-
lisuus yhteisöön luovat turvallisuutta yksilöille. Paikalliset yhdistykset ovat yk-
si kanava hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäjänä sekä yksilön tarpeiden esiin 
nostajana.

Verkostot kuntoon ja toimijat tutuiksi
Kunnissa on hyvin todennäköisesti jo valmiina verkostoja, joissa yhdistykset ovat 
tavalla tai toisella mukana. Jokaisella verkostolla on omat tavoitteet, toimin -
nat sekä koordinoijat. Ennen kuin lähdet perustamaan uutta verkostoa, selvi-
tä voisiko jokin jo olemassa oleva verkosto ottaa mukaan hyvinvointi ja turval-
lisuusasiat. 

Hyvinvointi- ja turvallisuusteemaisten verkos-
tojen tavoitteena on saada paikallisia yhdis-
tyksiä toimimaan yhdessä oman lähiyhteisön 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdis-
tykset miettivät yhdessä konkreettisia keino-
ja, joiden avulla voidaan parantaa alueen hy-
vinvointia ja turvallisuutta. Verkostotoiminta 

VERKOSTOTOIMINNAN ALOITTAMINEN

Ajatuksen esittely muille alueella 
toimiville yhdistyksille

”Mitä huolenaiheita/uhkia näet 
hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 

tulevaisuudessa?”

Yksi malli verkoston perustamiseksi:

VERKOSTO-AJATUKSEN ESITTELY YHDISTYKSEN HALLITUKSELLE  
→ päätös lähteä mukaan

Kartoitus alueella toimivista 
verkostoista, yhdistyksistä ja 

toiminnoista

Yhteydenotto  
kuntaan

Tapahtumia, koulutuksia, harjoituksia, tapaamisia...

VERKOSTON 1. TAPAAMINEN

Verkoston toiminnasta  
sopiminen

Toimintasuunnitelman  
tekeminen

Kuntalaisten 
huomiointi

Kuntalaisten 
huomiointi

Kuntalaisten 
huomiointi

Valmius koostuu 1) varau
tumisesta eli ennalta

ehkäisevästä toiminnasta,  
2) toiminnasta häiriötilan
teessa ja 3) jälkihuollosta. 

Erityisesti ennaltaehkäisyssä 
ja jälkihuollossa yhdistyksillä 

on keskeinen rooli jo  
perustoimintansa kautta.

ei itsestään tuota tuloksia. Tulokset syntyvät usein hyvin arkisesta ja käytän-
nönläheisestä perustoiminnasta, esimerkiksi yhteisesti järjestettävien tapahtu-
mien kautta.

Hyvinvointi- ja turvallisuusteemaisissa verkostoissa yhdistyksillä, on kahden-
lainen rooli; vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia ja lisätä kriisiauttamisvalmiut-
ta. Kriisiauttamisvalmiudella tarkoitetaan sitä, että yhdistykset tuntevat alueen 
toiset toimijat, näkevät oman ja verkostonsa roolin aktiivisena toimijana ja us-
kaltavat tarjota osaamistaan tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kun tunnetaan 
alueen muut toimijat, tositilanteessa ei tarvitse käyttää enää arvokasta aikaa 
tutustumiseen.

HYVINVOINTIA JA TURVALLISUUTTA 
JÄRJESTÖVERKOSTOLLA



Lue lisää:
punainenristi.fi/parjataanyhdessa
facebook.com/hyvinvoitiajaturvallisuutta

VALMIUS TOIMIA
Häiriötilanne voi olla muutakin kuin myrsky, sähkökatko, onnettomuus, tietolii-
kennehäiriö, häiriötä vedenjakelussa tai epidemia. Se voi olla myös sosiaalinen 
kriisi, äkillinen työttömyys tai työkyvyttömyys, sairastuminen tai muu vastaa-
va tilanne paikkakunnallasi. Järjestöt voivat olla yhteiskunnan tukena kaikissa  
tilanteissa.

Millaisissa tilanteissa sinun yhdistyksesi olisi 
valmis toimimaan?
Suomen Punainen Risti kutsuu mukaan kaikki järjestöt, yhdistykset ja henkilöt 
parantamaan turvallisuutta omalla paikkakunnalla. Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun hälytysryhmät toimivat onnettomuustilanteissa viranomaisten tukena. Muut 
järjestöverkostot parantavat arjen turvallisuutta ja kriisinkestävyyttä omalla pe-
rustoiminnallaan, kuten tarjoamalla ennaltaehkäiseviä palveluja vapaa-ajan toi-
mintaa tai auttamalla hankalasta tilanteesta toipumisessa.

Järjestöjen toiminta  
tilanteessa ei muutu. 

Toimintaa voi  
tarvittaessa tehostaa.

Keskeistä on 1) oman järjestön 
toiminnan tuntemus, mitä meillä on 
tarjota tilanteeseen sekä 2) alueen 

tuntemus, ketkä kaikki toimijat  
kannattaa pyytää mukaan?

Kerho, tapahtuma tmv. 
Kertaluontoinen tai 

uusi pysyvä toiminta.

Yhdessä  
sovittu toiminta

suunnitelma  
ja toiminnan 
koordinointi

Järjestöjen 
koordinaatiokokous 

SPR:n tai kunnan 
koollekutsumana

Tilannearvio 
viranomaisten 
tai järjestöjen 

toimesta

Onnettomuus  
tai häiriötilanne.  

Toimijoina  
valmiusjärjestöt

Järjestöjen 
perustoiminta

Kohdennettu 
toiminta 

toipumisen 
vahvistamiseksi

Toiminnan keskiössä 
on aina apua tarvitseva 
ihminen ja yhteistyön 

pohjana on halua auttaa 
ja toimia yhdessä.


