
  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ruhtinansalmen turvasuunnitelma  

Hyväksytty kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa 10.3.2011 

Tavoite: Ruhtinansalmen asukkaiden hyvinvoinnin ja arjen turvan nostaminen lähes samalla tasolla kuin taajama-
asukkaiden. Ensisijaiset viranomaistahot, jotka huolehtivat näistä tehtävistä, ovat Kainuun Pelastuslaitos, 
Kainuun Poliisilaitos sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymän SoTe-palvelut. Katso tarkemmin Kainuun 
maakunnallinen turvallisuusohjelma sekä Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelma.  

Tämä turvasuunnitelma pyrkii kuitenkin vaikuttamaan siihen, että kyläläiset, kyläyhdistys, metsästys- ym.seurat, 
yhdessä valtion, maakunnan ja kunnan viranomaisten kanssa, saisivat olemassa olevat palvelu- ja turva-aukot 
täytettyä. Kyse olisi lähinnä teknisestä ja henkistä avusta sekä tarvittaessa myös hätäensiavusta  

Ruhtinansalmen Yhteyshenkilöt ovat seuraavat: 

Eero Seppänen puh. 044 285 8925 
Hans Gerber puh. 040 411 4658 
Leena Hiltunen puh. 050 358 2714 
 
He huolehtisivat siitä, että Ruhtinansalmella voidaan tarjota tarvittavaa pika-apua ennen kuin viranomaiset ehtivät 
paikalle.  

Hätätapauksissa kannattaa ehdottomasti soittaa ensin hätänumeroon.  
Hätäkeskuksen hälyttämä paikallinen palokunta ehtii paikalle lyhyessä  
ajassa! 

 

Jokainen kylän asukas on mukana muodostamassa kylämme turvallisuutta. 

 



  

  RISKIT  RESURSSIEN KARTOITUS TOIMENPITEET  TEKIJÄT/ 
YHTEISTYÖTAHOT  

AIKATAULU  

  

 KYLÄN ASUKKAIDEN TERVEYS ja ARJEN TURVALLISUUS  

Turvattomuuden tunne. Talokohtainen kysely (postitse)  Naapuriapurinkin käyttöönotto. Kyläkohtainen puhelinluettelo 
joka taloon.  

Ruhtinansalmen asukkaat, 
kyläyhdistys  

2010 -  

Äkillinen sairastuminen ja 
pitkien etäisyyksien 
haitta.  

Onnettomuudet 

  

  

Yhteyshenkilöt 
Löytyykö kylältä ensiaputaitoa?  

 
Yhteyshenkilöt 

  

  

Etukäteisselvitys talon tai mökin osoitteesta: joka mökissä 
karttakoordinaatit tulostettuna www.112.fi-sivustolta.  

Ensiapukoulutusta muutaman vuoden välein (ensiauttajan 
osaaminen) yhdessä SPEK:in ja Kianta-opiston kanssa.  

Kyläkohtaisessa puhelinluettelossa veneiden omistajien 
nimet (onnettomuudet vedellä), kylän traktorit (hinausapu 
jne). Tarkoituksena tarjota pika-apua ennen viranomaisten 
tuloa. Listakopiot jokaiseen taloon. 

 

Ruhtinansalmen asukkaat  

  
Kyläyhdistys, SPEK ja 
Kianta-opisto  
 
Kyläyhdistys laatii listan. 

2010 - 

Kodin tai lomamökin 
paloturvallisuus  

Talokohtainen selvitys (kysely). 
Löytyykö kylältä 
alkusammutustaitoa?  

 
 
Onko joka talossa 2 
palovaroitinta? 

  

Etukäteisselvitys talon tai mökin osoitteesta. Tavoitteena, 
että joka mökissä on tulostettuina karttakoordinaatit: 
www.112.fi-sivustolta sekä hätäpuhelun ohjeet.  
Alkusammutusvälineet joka talossa. 
Alkusammutuskoulutuspäivä kylätalolla.  

Kysely/tiedotus kylän jokaiseen talouteen. 

Kyläyhdistys, asukkaat ja 
Kainuun pelastuslaitos.  

  

 
Vakuutusyhtiöt., 
kyläyhdistys ja 
metsästysseurat, SPEK.         

2010 -  

Kriisivalmius .  

Kauppaan ei pääse.  

Sähkö on poikki 
pitkään.   

Naapuriapurinki.  

  

   

Joka talossa oltava KOTIVARA. Kyläyhdistys tiedottaa kylän 
asukkaille tavallisen varmuusvaraston minimimäärästä. 
Suomen pelastusalan keskusjärjestön esite toimitetaan joka 
taloon (www.spek.fi).  

Kyläyhdistys  2010 -  

  

  

  

http://www.112.fi-sivustolta/
http://www.112.fi-sivustolta/
http://www.spek.fi/


  
 
OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN ja SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY; ARJESSA SELVIYTYMINEN  

Yksinäisyys  Kysely  Naapuriapurinki. Rupatteluillat.  
Yhteistä toimintaa.  

Kyläyhdistys yhdessä 
muiden yhdisstysten 
kanssa tehostaa.  

2010 -  

  

Syrjäytyminen   

Alkoholismi  

Ennaltaehkäisyn mahdollisuudet.  Naapuriapurinki, keskustelua. Ystävätoiminta 

AA-kerho?  
 

Kaikki asukkaat yhdessä  2010 -  

  

Kotiavun saanti  

(lumen luonti, polttopuut)  

 

  

  

   

Siivousrinki ja kylätalkkaritoimintaa  Työn iloa-hanke  
Ylä-Kainuun työttömien 
yhdistys 

2010 -   

Rattijuoppous  

(todellinen riski jokaiselle 
tiellä kulkijalle)  

Esiintyykö?  Kylän raiteilla syntyy laaja yhteisymmärrys, ettei juovuksissa 
ajeta autoa. Tarvittaessa puututaan asiaan.  

 Yhteinen asennekasvatus.  

Asukkaat yhdessä.  

  

  

2010 -  

  PALVELUJEN LAATU ja NIIDEN SAATAVUUS  

Palvelut poistuvat 
lopullisesti?  

 
  

Selvitetään mitkä palvelut 
voitaisiin hoitaa 
sopimuksellisuuden avulla. 

 Kyläyhdistys, Maakunta-
Kuntayhtymä, olemassa 
oleva osuuskunta?  

2010   

  

Asiointi Kelan ja muiden  
viranomaisten kanssa.  

Hankkeen puitteessa hankeve-
täjä hoitaa  

KELA, työvoimaviranomaiset, maakunnan terveyspalvelut   

    

2010   

 
 

Laajakaista tai muu 
nettiyhteys ei tule taloon.  

Onko kylässä kiinnostusta 
Valokuitu 2015-mahdollisuuksiin?  

Kyläyhdistys selvittää, montako taloutta haluavat 100 megan 
yhteys. Tällainen yhteys toimisi lähivuosina myös etäturvana 
ja lääkärinvastaanottona.  

Kyläyhdistys, operaattorit,  

Laajakaista hyödyksi –
hanke   

2010 -  

  

 


