JUKOJÄRVEN KYLÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

ONGELMA
1. LIIKENNE

Korkeat ajonopeudet

MITEN RATKAISTAAN
-

-

Tiestön heikko kunto

-

Heikko valaistus

-

Etäisyydet palveluihin, julkisten
kulkuyhteyksien puute

-

Ojaan/penkkaan ajot

Marraskuu 2017

-

tiedottaminen
varoitusmerkit esim.
koulun kohdalla ok.
onko muita paikkoja
missä tarvittaisiin?
Tarve 60 km/h
rajoitukselle
Jukojärventielle
välille Citroenkorjaamo Aholantienhaara
toistuvat
yhteydenotot esim.
tienkäyttäjien linjaan
tilanteen niin
vaatiessa
kulkijoilla otsa/taskulamput
heijastinliivit
jalankulkijoille
tiedottaminen,
muistuttaminen
kimppakyydit
mahd.
koulukuljetusten
hyödyntäminen
naapuriapu kyydin
tarpeessa oleville
listataan

VASTUUTAHO
-

kyläyhdistys
tiehallinto -> aloitteen tultava
kyläyhdistykseltä

-

kukin asian omakseen kokeva

-

kyläläiset itse

-

kyläläisten oma aktiivisuus
yhteydenotto liikennöitsijöihin ->
koulukyydit
kyläyhdistys

-

kyläyhdistys

TOTEUTUS
Veikot ry on ollut
yhteydessä ELYkeskukseen
nopeusrajoituksen
voimaan saamiseksi.

Whatsapp-ryhmän
perustaminen.

SEURANTA

2.
MYRSKYTUHOT,
SÄHKÖKATKOT,
PUHELIN- JA
TIETOLIIKENNEKATKOT,
VESIHUOLTO

Katkot veden jakelussa

-

Vesistön pilaantuminen
(jätevesiputki järvessä)

-

Sähkölinjalle kaatuneet puut
aiheuttavat sähkökatkoja

-

Kaatuneet puut tukkivat tien

-

3. SOSIAALINEN
TURVALLISUUS

Asiattomat kulkijat
Ilkivalta, varkaudet

-

-

auttamishaluiset,
traktorin tmv.
omaavat henkilöt
WhatsAppviestiryhmä
jos vesiosuuskunnan
veden jakelu jostain
syystä estyy, on
mahdollista siirtää
osk:n taloudet
kaupungin
vesihuollon piiriin
Pyydetään
vesilaitosta
ottamaan
seurantanäytteitä
järvien vesistä
yhteys Keuruun
Sähkön
vikapäivystykseen,
mahd. tarkka tieto
siitä miltä alueelta
sähkö on poikki
tieto siitä, kenellä on
lainata aggregaattia
tosi tarpeeseen
listataan sellaiset
hlöt, jotka voivat
tarvittaessa lähteä
aukomaan teitä
WhatsApptiedotusryhmä
naapurivalvonta
esim. pidempien
poissaolojen
yhteydessä
valvontajärjestelmät

−

vesiosuuskunnan hallitus

-

osakaskunta

- kukin asianomainen
- Vikapäivystyksen numero:
020 7879 809
-

kyläyhdistys

-

kyläyhdistys
pelastusviranomainen

-

naapurit sopivat keskenään

Kartta
sähköyhtiön
nettisivuilla.

WhatsApp-ryhmä.

Akuutit avun tarpeet

-

4.
VARAUTUMINEN
POIKKEUSTILANTEISIIN

WhatsApp –
viestiryhmä
hätäensiapukoulutus

-

kyläyhdistys

Vanhemman ja yksinasuvan
väestön tilanteen ”seuranta”

-

naapurit vilkaisevat
päivittäin, syttyvätkö
ja sammuvatko valot,
onko raput lakaistu,
haetaanko posti jne.

-

naapurit sopivat keskenään

Asuinrakennusten ja yleisten
paikkojen koordinaatit selvillä

-

Esim.
yleisötilaisuuksien
yhteydessä
järjestetään
mahdollisuus
tarkistaa oman
kodin/mökin
koordinaatit
Talojen numerokyltit
ajan tasalla

-

kyläyhdistys, Kotona kylässä –
hanke

-

asukkaat itse

−

pelastusviranomainen

Asukkaiden evakuointipaikat
Defibrillaattorin puute

-

Selviytyminen
poikkeustilanteissa

-

Tiedottaminen

-

hankitaan
kyläyhdistykselle
deffa, jota voidaan
pitää mukana
erilaisissa
tapahtumissa
Tiedotus kotivarasta
ja sen
täydentämisestä
listataan sellaiset
vapaaehtoiset, jotka
ovat valmiita
auttamaan
poikkeustilanteen
sattuessa
WhatsApp-ryhmän

-

tiedustellaan
halukkuutta
ensiapukoulutukselle

Seuraa yleistä
tiedottamista.
Keskustellaan
hankinnasta
kyläseuran
hallituksessa.

-

perustaminen
Tiedotus netissä
tekstiviestiryhmät/ketjut

