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JOHDANTO
Kyläturvallisuussuunnitelma on alueen asukkaiden yhdessä koostama suunnitelma arjen turvan
sujuvoittamiseksi sekä poikkeusoloihin varautumiseksi. Arjen turva ja kyläturvallisuus muotoutuvat sekä
jokapäiväisestä kanssakäymisestä ja ympäröivästä lähiseudusta että varautumisesta poikkeusoloihin. Nämä
kokonaisuudet muodostavat pohjan myös turvasuunnitelmalle.
Kyläturvallisuuden edistäminen on monen eri toimijan yhteistyön tulos. Mukaan tarvitaan niin asukkaat,
yhdistykset kuin viranomaisetkin. Lisäksi kyläturvallisuuden edistäminen luo kylälle yhteisöllisyyttä.
Turvallisuussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen on jatkuvaa, ja sitä toteuttamaan tarvitaan
yhteistyössä kaikki vaki- ja vapaa-ajanasukkaat, alueen yhdistykset sekä viranomaiset.
Turvallisuussuunnitelma on hyvä päivittää tasaisin väliajoin.

Varautuminen on valmiutta!
Varparannan kyläyhdistys, Venejoen kyläyhdistys ja Rantakylä-Romppalan
kylätoimikunta kirjasivat yhdessä kylien pelastusryhmän kanssa Kontiolahden pohjoisten
kylien yhteisen kyläturvallisuusosion osaksi kyläsuunnitelmaa syksyllä 2018.
Kyläturvallisuuden teemoja kartoitettiin kyläläisiltä elokuussa 2018 järjestetyssä
Kontiolahden pohjoisten kylien turvapäivässä. Riskeihin ja kehittämiskohteisiin palattiin
yhteisessä kyläillassa syyskuussa 2018. Esille tulleet teemat on kirjattuna
suunnitelmaan. Kyläturvasuunnitelman muut osiot koosti kylien yhteinen työryhmä.
Kyläturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on esitetty myös kyläsuunnitelman yhteisessä
toimenpidetaulukossa. Lähivuosien keskeisimpiä tavoitteita on kouluttaa lisää
pelastusryhmän jäseniä ja järjestää kylillä kaikille asukkaille avoimia matalan kynnyksen
koulutuksia turvallisuuteen liittyen (hätäea, kotivara jne.).
Tavoitteena on, että kylien pelastusryhmä voisi jatkossa päivittää ja täydentää oheista
kyläturvallisuussuunnitelmaa yhdessä kyläläisten kanssa. Tulevaisuudessa kylät voivat
myös tarpeen mukaan koostaa turvasuunnitelman suoraan omaa kyläaluetta koskevaksi.
Kylien kumppanina kyläsuunnitelmaa ja -turvasuunnitelmaa oli koostamassa Maaseudun
Sivistysliitto, ja se toteutettiin osana Vertaisohjaajia Karjalan kylille-hanketta.
Kyläturvallisuussuunnitelmanpohja on työstetty yhteistyössä Turvaa maaseudulle- hankkeen ja JAKE -Järjestö- ja
kansalaistoiminnan kehittämishankkeen kanssa. Tekijöinä Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Maaseudun sivistysliitto
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KYLÄN PERUSTIEDOT JA KUVAUS
KYLÄKUVAUS

Lyhyt kuvaus kylästä eli kylän esittelyteksti. Esim. sijainti, tärkeät kohteet ja maamerkit, asutus ja asukkaat
ja muut kylän ominaisuudet.

Varparanta, Puso, Venejoki, Rantakylä ja Romppala sijaitset Kontiolahden kunnan pohjoisosassa. Kylien länsipuolta
rajoittaa Höytiäinen ja itäpuolta valtatie 6.
Kyläalueet ovat luonteeltaan hiukan erilaisia. Varparannan alueella on paljon nuoria, lapsiperheitä ja uusia asukkaita.
Turvallisuusajattelu nousee ehkä herkemmin esille. Rantakylä-Romppala alueella on puolestaan iäkkäämpää väkeä,
mutta siellä toisaalta toimii herkemmin perinteinen naapuriapu. Naapurusto tunnetaan ja kanssakäymisellä luonteva pitkä
perinne.

ASUKASLUKU (arvio):

850-900

ALUEEN SIJAINTI:

Keskeiset tiet ja tiealueet, rautatiet

Vesistöt

Kajaanintie/valtatie 6
Varparannantie
Romppalantie

Höytiäinen
Herajärvi
Venejoki
Kalliojoki

Muita alueen keskeisiä kohteita
(huomioitavia kohteita ovat esimerkiksi
isot suoalueet, kalliot tai isot maatilat,
tehtaat ym.)

KYLÄN YHTEYSTIEDOT
Kylänyhteyshenkilö (esim. kyläyhdistyksen puheenjohtaja)
Varparanta: Anne Pyykkönen, anne.m.pyykkonen@gmail.com, 050 5452128
Venejoki: Jukka Puumalainen, puumalainenjukka@gmail.com, 040 575 2222
Rantakylä-Romppala: Seppo Kukkonen, seppo.kukkonen@telemail.com, 044 3120 856

Julkiset yhteystiedot
WWW-sivut:
Varparanta: www.varparanta.com
______________________________________________________________________________________
Kylän Facebook-osoite/nimi:
______________________________________________________________________________________
Varparanta: www.facebook.com/Varparanta
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KYLÄN YHDISTYKSET

Kylässä toimivat yhdistykset. Lisäksi toimiiko lähialueella SPR, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) tai
vapaapalokunta.

Varparannan kyläyhdistys ja lapsijaosto Varparannan Heput, Venejoen kyläyhdistys,
Rantakylä-Romppalan kylätoimikunta
Katajarannan Erä ry, Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry, Varparannan vaeltajat ry, Varparannan
vesiosuukunta, Varparannan työväenyhdistys ry, Varparannan koulun vanhempainyhdistys ry (Varparannan,
Venejoen ja Rantakylä-Romppalan yhteinen), Riihivakka ry, Kontiolahden Rantakylän Martat ry, Romppalan
Rantaveikot ry, Romppalan maamiesseura, Romppalan vesiosuuskunta, Kuoppalan Erä ry

KYLÄTALO TAI MUU VASTAAVA YHTEINEN KOKOONTUMISPAIKKA
Kylätalo ja muu kylän keskeinen kokoontumispaikka kylältä.
(Kylätalon tai kokoontumispaikan oma pelastus- ja turvasuunnitelma tehdään erikseen.)

Rakennuksen nimi: Varparannan koulu
Osoite: Riihilahdentie 5, 81120 Katajaranta
Koordinaatit:
Omistaja/t: Kontiolahden kunta
Rakennusvuosi:

Max. henkilömäärä:
Onko tila ympärivuotisessa käytössä?

m2

Pinta-ala:
■

Kyllä

Ei

KYLÄTALON VARUSTUS/TILAT
Kylätalolla löytyy:
✔

Sähkö

✔

Keittiö
Oma kaivo

Varavoima

✔

Internet

✔

Sali

✔

Kokoustilat

✔

WC

✔

Suihku

✔

Alkusammutuskalusto

Lämmitysjärjestelmä:

Jos kylätalo/kokoontumispaikka on vuokrattavissa, mikä taho vastaa kylätalon varauksista?

Varparannan koulu/Kontiolahden kunta
Yhteyshenkilön tiedot:

Varparannan koulunjohtaja, p. 040 178 5078
Kylätalon kuvaus:
Koululla järjestetään jonkin verran kylien tapahtumia ja tilaisuuksia. Toiminnassa oleva koulu,
ympärisvuotisesti käytössä olevana rakennuksena ,olisi myös kriisitilanteissa luonteva
kokoontumispaikka
Lisätiedot: Kylien pohjoisosan keskeinen kokoontumispaikka on puolestaan Romppalan
monitoimitalo (Romppalantie 64, Kontiolahti). Kyliltä löytyy lisäksi myös muita kokoontumispaikkoja.
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KYLÄTURVALLISUUDEN PERUSTIEDOT
KYLÄN TURVAYHTEYSHENKILÖT (jos nimetty)
Nimike
Kylän turvallisuusyhdyshenkilö

Nimi

Postiosoite

Riku Mölsä

Sähköposti

Puhelin

rikumolsa@gmail.com

p. 050 323 9468

Naapuriapuvastaava

PELASTUSRYHMÄ

(jos kylä on mukana pelastusryhmätoiminnassa)

PELASTUSRYHMÄN NIMI: Kontiolahden pohjoisten kyläalueiden pelastusryhmä
PELASTUSRYHMÄN YHTEYSHENKILÖ:
Nimi
Riku Mölsä

Yhteystieto: rikumolsa@gmail.com, p. 050 323 9468

PELASTUSRYHMÄÄN KUULUVAT KYLÄT:

Varparanta, Puso, Venejoki, Rantakylä, Romppala

PELASTUSRYHMÄN TILANNE:
Jäsenten määrä, koulutukset, aktiivisuus, toimet, suunnitelmat ym.
Ryhmäläisiä 3 (tilanne 25.8.2018), heidän lisäksi mukana 4 ryhmäläistä, jotka eivät vielä ole käyneet peruskoulutusta
loppuun. Ryhmän johtajana on toiminut Riku Mölsä. Uusia kiinnostuneita on tullut, joten potentiaalia ryhmän
kasvattamiseen löytyy. Aktiiviset ryhmäläiset tällä hetkellä Varparannan alueelta. Tärkeää olisi saada ryhmään
mukaan kyläläisiä jokaiselta kyläalueelta (Varparanta, Venejoki, Rantakylä, Romppala, Puso). Alue on laaja ja paras
hyöty saadaan, kun joka alueelta löytyisi aktiiveja ryhmään. Paikallistuntemus on pelastusryhmätoiminnan kulmakiviä.
Haastatte voisi heittää myös metsästysseurojen suuntaan, löytyisikö sitä kautta uusia jäseniä.
Tähän mennessä ryhmälle on tullut pelastuslaitokselta varautumisviestejä myrskyjen yhteydessä sekä hellevaroitus.
Ryhmä ei ole vielä lähtenyt kokoamaan omaa toimintasuunnitelmaa. Tulevaisuudessa sellaista toivottavasti kootaan
yhdessä kylien kanssa, kyseinen turvasuunnitelma on ensimmäinen askel. Kylän pelastusryhmätoiminnasta
tiedottamista mietitään jatkossa lisää. Kuinka sana ryhmän olemassa olosta ja toimista tavoittaa kyläläiset parhaiten?
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TEHTYJÄ TOIMIA
KYLÄSSÄ TOIMII/ON TEHTY (merkitse rasti jos toteutuu kylässä)

Alueella toimii SPR-osasto
Alueella toimii VAPEPA-osasto
Kylässä toimii naapuriapurinki tms.
Kylä kuuluu P-K rajavartioston aktiivitoiminta-alueeseen
Kylätalolle on laadittu pelastussuunnitelma
✔

Koulutettuja järjestyksenvalvojia
Kylässä tehty turvallisuuskatselmus/kävely
Kartoitettu ja ylläpidetty puhtaat kaivot
Kylällä on lainattavia varavoimakoneita
Kylässä on tehty vaaranpaikkakartoitus

MUITA TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ TOIMIA, JOITA KYLÄSSÄ ON JO TEHTY:
Esim. koulutukset, turvaillat, kylän oma puhelinluettelo tai muu tiedote ym.

Kontiolahden pohjoisten kylien turvapäivä 25.8.2018 Varparannan koululla
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PELASTUSKALUSTO JA OSAAMINEN (RESURSSIT)
Löytyykö kylältä pelastuskäyttöön ja varautumiseen käytettävää kalustoa.

ALUEEN YHTEINEN PELASTUSKALUSTO
Esim. ensiapureppu, alkusammutuskalusto, defibrillaattori

Kokoontumispaikoissa (koulu ja Romppalan monitoimitalo) kiinteistöjen omat
alkusammutusvälineet (sammutin ja peitto)

ALUEEN ASUKKAIDEN OMAT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT KALUSTOT
Esim. traktorit, kaivinkoneet, aggregaatit, veneet ym.

ei vielä kartoitettu

ALUEEN ASUKKAIDEN OSAAMINEN
Millaista osaamista kylältä löytyy, mm. ammatit, harrastukset, onko ensiapukurssin, turvakurssin,
järjestyksenvalvojakurssin käyneitä jne.

ei vielä kartoitettu
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TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TOIMENPIDETAULUKKO JA VARAUTUMINEN
Kylällä on pohdittu yhdessä millaisia vaaranpaikkoja, riskejä tai kehittämistarpeita kylältä löytyy. Onko kylällä vaarallisia teitä ja luonnonmuodostelmia
tai rakennuksia? Onko liikkuminen lähiympäristössä turvallista? Entä onko muita kyläturvallisuuden kehittämiskohtia tai ilmiötä? Koetaanko kylällä
turvattomuutta, jos niin miksi? Miten alueella toimitaan esim. pitkän sähkö- tai vesikatkon aikaan? Näistä keskeisimmät teemat ratkaisuehdotuksineen
on kirjattu oheiseen taulukkoon.

KEHITTÄMISTARVE/ RISKI

TOIMENPIDE

VASTUUTAHO

Kylien pelastusryhmän
jäsenten lisääminen

Peruskoulutus pelastusryhmään
pelastusryhmä
talvella 2019
Aktivoidaan kylien asukkaita mukaan

Koulutuksia kyläläisille

Järjestetään kaikille kyläläisille
avoimia koulutuksia mm. kotivara,
ensiapu, paloturvallisuus, myrskyt,
sähkökatkot.

Kylille nimetyt
yhteyshenkilöt

Yksin ja kaukana asuvien
ihmisten turvallisuus -kysely
mitä sinulle kuuluu

Kyläyhdistykset
järjestäisivät koulutuksia?
Varparannan kyläyhdistys
järjestämässä Hätäensiapu
koulutusta kyläläisille 2019

AIKATAULU

jatkuva,
seuraava
koulutus talvella
2019

SEURANTA

KEHITTÄMISTARVE/ RISKI

TOIMENPIDE

Varparannantie:
kevyenliikenteenväylä
puuttuu

Höytiäinen -myrskyt, heikot
jäät

Teiden huonokunto, talvisin
auraus myöhään, tie kapenee,
liukkaus -tämä kaikkien
kyläalueiden ongelma

Varkaat, koulun sotkijat,
hurjastelijat

Koulutusta vedestä
pelastamiseen, koulutuksessa
tulisi huomioida myös lapset

Varautuminen mietittävä

Yhteisöllisyyden kasvattaminen

Huonot kuuluvuudet puhelinja verkkoyhteyksissä
-etenkin Venejoen puolella

Vaihtelevat sääilmiöt

Mahdollinen vedenjakelu
häiriö
Pidemmät sähkökatkokset

Varautuminen myrskyihin,
sateisiin, helteeseen ym.

Varautuminen mietittävä

VASTUUTAHO

AIKATAULU

SEURANTA

