
Turvallisuus
•Turvallisuussuunnitema ei ole pelkästään

pelastusviranomaisen työtä, vaan turvallisuus on osa 
kylän arkea, johon me kaikki voimme vaikuttaa. Tähän
suunnitelmaan on merkitty kyläkyselyissä, kyläillassa 
ja kylätapaamisissa esiin nousseet kehitettävät 
toimenpiteet. Suunnitelmaa on tarkoitus päivittää 
tilanteen mukaan ja hoitaa tärkeimmät ja 
kiireellisimmät asiat ensin. Jokaisen toimenpiteen 
kohdalla on pyritty vastaamaan mahdollisuuksien 
mukaan kaikkiin kysymyksiin (tehtävä, vastuuhenkilö, 
aikataulu ja muut resurssit).  Tärkeä osa kylän 
turvallisuutta on myös kyläläisten hyvinvointi. 



Kylän perustiedot

Kylän nimi: Taivalkunta

Kunta: Nokia

Suunnitelma tehty/ päivitetty: 6.4.2016/5.9.2016

Kylää edustava organisaatio: Taivalkunnan kylät  ry

Kylän www-sivu: http://www.nokiankylat.fi/taivalkunta/

Kylän sähköpostiosoite: olli.sorva(at)nokiansahkotalo.fi

Kyliä edustava organisaatio 

kunnassa:

elinkeinopäällikkö



Kylän tunnuslukuja

Tärkeää kylän turvallisuussuunnitelmissa on se, että kylä tuntee 

asukkaansa! Alla olevat luvut ovat loppukeväältä 2016 ja pätevät 

varsin hyvin noin lukuina ilmeisesti ainakin pari vuotta.

Asuinrakennuksia 214

Vapaa-ajan rakennuksia 99

Asukkaita noin 410



Kylän tunnuslukuja

*asukkaista miehiä/naisia 229/181

*alle 7 vuotiaita 25

*kouluikäisiä, 6-15 vuotta 63

*aikuisia, 18 vuotta tai yli 308

*63 vuotta tai yli 88

*75 vuotta tai yli 25



Toimenpide       Tehtävä(t) Vastuuhenkilö(t) Aikataulu Muut resurssit

Katuvalaistuksen 

päättymisen jälkeen tie 

vaarallisen pimeä ja 

kapea. Innostetaan 

lapsia käyttämään 

erilaisia heijastimia 

näkyvyyden 

parantamiseksi

Kilpailu koululla "Kuka 

loistaa parhaiten. 

Ely-keskuksesta

kutsutaan henkilö 

tutustumaan 

/esittelemään 

kevyenliikenteen väylän

suunnitelmia. 

Kyläyhdistys, koulu ja 

Ely-keskus
Vuosi 2016

Kyläyhdistys tarjoaa 

pienen palkinnon 

voittajalle

Kyläporttien hankinnan 

selvittäminen ja harkinta

Kyläyhdistys, Pirkan 

Kylät selvittää Elystä

2016 - 2017 tai 

sovitettuna 

kevyenliikenteen  

rakentamisaikatauluun.

Kierrätyksen ja jätteiden 

lajittelun tehostaminen

Tiedotetaan biojätteen 

keräysmahdollisuudesta, 

jolloin samalla saisi astiat 

lasille ja metallille

Kyläyhdistyksen 

tiedotteisiin
2016-2017

Pyydetään 

Pirkanmaan 

Jätehuollon 

edustajaa käymään 

kyläyhdistyksen 

kokouksessa



Toimenpide Tehtävä(t) Vastuuhenkilö(t) Aikataulu Muut resurssit

Kännyköiden 

kuuluvuus, katvealuita

kylällä. Valokuitu 

pyörätien yhteyteen. 

Kyläyhdistys selvittää 

asiaa
2016

Koululaisten pitämälle 

kyläkahvilalle 

toivotaan jatkoa

Koulu

Uusien asukkaiden 

tutustuttaminen 

kylään ja kyläläisiin

Kylän yhteiset 

"Iltapäiväkahveet"
Kyläyhdistys 2017



Toimenpide       Tehtävä(t) Vastuuhenkilö(t) Aikataulu Muut resurssit

Jääkiekkokaukalon 

jään huono hoito

Sopimuksen 

uusiminen, 

puuttuminen 

toimintaan

Kaupunki

Kyläläisiltä 

suoraa 

palautetta 

kaupungille

Postin 

noutopalvelu

Tiedotetaan 

postin 

noutopalvelusta 

kylätiedotteessa

Kyläyhdistys

Irrallaan juoksevat 

koirat

Tiedotetaan 

kylätiedotteessa



Toimenpide       Tehtävä(t) Vastuuhenkilö(t) Aikataulu Muut resurssit

Turvallisuus- ja alku-

sammutuskoulutus, 

kotivara, talojen 

numerot näkyvissä, 

paikkatietous/koordi

naatit, palovaroitti-

mien tarkastus

Turvallisuustapahtum

an järjestäminen

Kyläyhdistys, 

Pirkan Kylät, 

Lauri Vähätalo 

Nokian 

kaupunki, 

mukaan 

turvallisuustapah

tumaan

Syksy 2016

(2017)

Yhteisöllisyyden 

hoitaminen 

(kaupungin 

vastuuasioissa)

Sopimus kaupungin 

kanssa 

poikkeustilanteissa 

toimimisessa. 

Vastuut/yksilöinti, 

mikä aiheuttaa 

toimenpiteitä ja mitä

Kyläyhdistys, 

Nokian kaupunki

Syksy 2016 

kartoitetaan 

sopimusmah

dollisuus ja 

palkkiokäytän

tö.

Kaikki 

kyläläiset


