
KYLÄYHDISTYKSEN JA VIRANOMAISTEN
KANSSA YHTEISTYÖSSÄ

KYLÄN AUTTAJARYHMÄN
TOIMINTAMALLI

Toimiva auttajaryhmä,
 jäsenten osaaminen
auttamistilanteessa

Viranomaisten  ja kylän
auttajaryhmän yhteistyö

elottomuus- ja
tulipalotehtävissä

Sydäniskuri ja
alkusammuttimet kylän

keskeisellä paikalla
 

Valmisteluvaiheen
yhteistyö

Valmennusajankohdasta, paikasta
ja tarvittavista varusteista
sopiminen *****

Kyläyhdistyksen tehtäviä

Toteutusvaiheen yhteistyö

Jatkovaiheen yhteistyö

Pelastustoiminnan tukitehtävissä
tehtäväkutsu tulee
pelastustoiminnanjohtajalta

Kylien turvallisuustapahtuman 
 järjestäminen (riskiarviointi,
pelastuksen vasteajat kylittäin)

Ryhmävalmennuksen toteutus

Elottomuustilanteessa tehtäväkutsu
tulee ryhmälle suoraan
Hätäkeskuksesta

Hankkeen tuottamat materiaalit
tallennettu kylämme.fi -sivustolle

Jatkokoulutuksen järjestäminen
kaksi kertaa vuodessa paikallisella
paloasemalla osana perustoimintaa

Päivittää kylän turvallisuussuunnitelman

Arvioi kylän turvallisuusriskeistä
lähtevän tarpeen auttajaryhmälle
(turvallisuussuunnitelman riskiarviointi)

Päättää ryhmän perustamisesta ja sen
kokoamisesta

Päättää sydäniskurin ja
alkusammuttimien hankinnoista ja
hankkii laitteen*

Neuvottelee viranomaisen kanssa
ryhmän valmennuksen
käynnistämisestä

Nimeää kylän yhdyshenkilön

Jakaa asukastiedotteen
ryhmätoiminnasta sekä sydäniskurin ja
alkusammuttimien sijainnista

Aktivoi kyläläisiä sitoutumaan ryhmän
toimintaan

Hankkii ryhmäläisille toimintakortin,
huomioliivit ja suojalasit**

Vie sydäniskurin www.defi.fi -palveluun
Hätäkeskukselle näkyväksi

Huoltaa määrävälein kaluston***

Aktivoi naapurikyliä riskianalyysin ja
turvallisuussuunnitelman tekemiseen
sekä ryhmätoiminnan perustamiseen

Kylän auttajaryhmän 
yhdyshenkilö                                   
Päivittää ryhmän yhteystiedot kaksi
kertaa vuodessa****

Tiedottaa ryhmäläisiä
kertauskoulutuksen ajankohdista ja
aktivoi ryhmäläisiä osallistumaan
koulutukseen vähintään kerran
vuodessa

Informoi ryhmäläisiä hälytystestauksista
ylläpitää yleistä tiedottamista
ryhmätoiminnasta

Viranomaistehtäviä

Määrittää ryhmien hälytysvasteen

Arvioi kylien riskejä ja vasteaikoja

Tekee sopimuksen kyläyhdistyksen
kanssa

Ottaa vakuutuksen auttajaryhmälle

Ohjeistaa toimintamallin

Huomioi ryhmätoiminnan omissa
pelastussuunnitelmissaan

Tekee kirjallisen
vaitiolosopimukseen jokaisen
ryhmäläisen kanssa

Ohjeistaa yhdyshenkilön toimitta-
maan ajantasaiset yhteystiedot
ryhmäläisistä kaksi kertaa vuodessa

Järjestää 2 kertaa vuodessa
kertauskoulutukset                                      

Määrittää ryhmän valmennusten
vastuuhenkilöt paikkakunnittain

Informoi henkilöstöään kylien
ryhmätoiminnasta

Määrittää elvytys- ja
alkusammutusvalmennussisällön

Ohjeistaa ryhmäläiset osallistumaan
kertauskoulutuksiin 1-2 kertaa
vuodessa

Seuraa ryhmien toimintaa

Testaa vuosittain hälyttämistä, ellei
todellisia tilanteita tule

Informoi kylien yhdyshenkilöitä
hälytystestauksista

Aktivoi uusia kyliä perustamaan
ryhmiä

Maaseutukylällä osaava ja toimiva
auttajaryhmä yhteistyössä

viranomaisten kanssa elottoman
ihmisen auttamiseksi ja
pelastusviranomaisen

tukitehtäviin

http://www.defi.fi/


*) sydäniskureiden hankintamuotoja; kyläyhdistyksen oma hankinta, yleinen keräys
(keräysluvalla), hankinta esim. Lions Club, Martat ry:n, kunnan ja / tai Leaderin kanssa
yhteistyössä

**) lisätietoja www.kylamme.fi -sivustolla

***) huolto; elvytystehtävän jälkeen laitteen toimivuuden tarkastus, sydäniskurin
pattereiden ja elektrodien vaihto 4-5 v. välein laitteesta riippuen (ellei käytetä),
sammuttimen toimintakunnon tarkastus

****) päivittää auttajaryhmän tiedot ja lähettää tiedot Sairaala Novan ensihoidon
osastohoitajalle (Hoitajantie 3, Jyväskylä)

*****) kylätalo, paloasema tai muu soveltuva koulutuspaikka

Yhdistykset (esim. kyläyhdistykset, Sydänyhdistykset, VAPEPA) lisäävät tietoisuutta
auttajaryhmätoiminnasta, elvytyksestä, sydäniskurin käytöstä, alkusammutuksesta ja
112-sovelluksen käytöstä omassa toiminnassaan sekä yhteistyössä
pelastusviranomaisten kanssa.

http://www.kylamme.fi/

