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Kylävara 

Outi Raatikainen
Auttavat kylät –hanke 
Keski-Suomen Sydänpiiri ry 



Tiedämme kotivaran.

Mitä olisi kylävara?

Kylä-
vara



Kotivara

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima 
varautumissuositus meille jokaiselle. Pärjäätkö sinä 3 vrk 
omillasi ilman sähköä, keskuslämmitystä, juoksevaa 
vettä, ruokakauppaa ja viranomaisten apua? 

Kotivara ei ole erillinen varasto. Sen pitäisi olla 
osa kotitalouden arkea. 



Kotivara on mm. 

• Säilyvää juomaa ja ruokaa 
kaikille talouden jäsenille 
vauvasta vaariin – myös 
ruokarajoitteisille ja lemmikeille

• Vesiastioita ja vettä 
• Paristoilla toimiva radio ja 

varaparistoja
• Puhelin ja vara-akku tai täyteen 

ladattu matkalaturi

• Lääkkeet, ensiaputarvikkeet, 
puhdistuspyyhkeitä jne. 

• Tasku-/otsalamppu ja vara-
patterit, kynttilöitä ja tulitikkuja

• Grilli, retkikeitin tms. 
• Makuupussi ym. lämmintä 
• Auton tankki vähintään puolillaan
• Käteistä sopivan pieninä rahoina 
• Lohturuokaa, kivaa tekemistä



KYLÄ-
VARA? Mitä jokainen omaan kotiinsa, sitä 

kyläyhteisö yhteiseksi turvaksi? 

Kylävaran juuret ovat yhteisön 
voimavaroissa, yhteistyön voimassa 
ja paikallistuntemuksessa.  

Mitä vaatii arjen turvallisuus, mitä 
mahdolliset kriisit ja poikkeustilanteet? 

Kylävaran muistilistaa 
ei löydy valmiina 



Kylä-
vara

• Kylän olemassa olevat resurssit: luonto, 
ihmiset, rakennukset jne. 

• Kylän ja ympäristön tuntemus
• Kyläläisten keskinäinen luottamus  
• Yhteistyötaidot, organisoituminen, verkostot
• Monipuolinen osaaminen 
• Suunnittelu: kyläsuunnitelma,  

turvallisuussuunnitelma
• Varustautuminen  
• Viranomaisyhteistyö ja tiedonkulku  
• Tiedottaminen 

Mistä kylävara koostuu? 



Ajatuksia Auttavat kylät –hankkeen loppumetreillä   

• Kylillä tehdään jo kyläturvallisuustyötä, mutta sitä ei usein 
tiedosteta siksi

• Vapaaehtoistyö voi olla ainoita taloudellisesti mahdollisia 
vaihtoehtoja harvaan asutulla maaseudulla 

• Kyläläisten epäluulo: taasko kunta/valtio on vähentämässä 
palveluita meille ja siirtämässä velvoitteitaan vapaa-
ehtoistyöksi

• Mitä tapahtuu kylillä, joissa ei ole enää tekijöitä? 



Ajatuksia 
Kyläturvallisuus ja -suunnitelma ovat useimmille kylille uutta. Sisältö 
vaatii selventämistä: mm. kylän sydäniskuri, palokalusto jne. 
ymmärretään osaksi kyläturvallisuutta, kyläläisten varusteita ja 
osaamista ei.  Määrittelyä ja ohjeistusta vaativat sekä 
kyläturvallisuus että kylävara. 

Kylissä on kiinnostusta vapaaehtoistyöhön yhteiseksi hyväksi.   
Kylillä on myös tekemisen tahtoa, osaamista ja varusteita, mutta 
järjestelmällisyys puuttuu. 

Kenelle kyläturvallisuus kuuluu? Vain kyläyhteisölle itselleenkö? 
Kuka sitä edistää, kuka tukee? Mistä koulutusta? – Hyvinvointialueet? 



Avuksi Kylämme.fi
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Sydäniskuriryhmät Keski-Suomessa 
www.sydan.fi/keskisuomi/sydaniskuriryhma
+ materiaalit (tulossa) 

Naapuriapuryhmät 
www.sydan.fi/keskisuomi/naapuriapuryhma
+ materiaalit (tulossa)

Kyläturvallisuussuunnittelu
www.kylämme.fi
- Hankkeen loputtua ”Mallikylä” 
kaikkien harjoittelukäyttöön 

http://www.sydan.fi/keskisuomi/sydaniskuriryhma
http://www.sydan.fi/keskisuomi/naapuriapuryhma
http://www.kylämme.fi/

