
 
 
Tulisiko järjestönne mukaan alueellisen turvallisuu den edistämiseen?  
Tarjolla paikkoja järjestyksenvalvojakoulutuksessa ja –verkostossa. 
 
Suunnittelemme alueellista järjestyksenvalvojakoulutusta ja järjestyksenvalvojaverkoston 
perustamista __________________alueelle. Kutsumme myös teidän järjestönne mukaan.  
 
Osallistuminen antaa: 
-koulutusta ja osaamista turvallisuusasioista järjestöönne. Turvallisuus on tärkeä osa mm. 
tapahtumien suunnittelua ja onnistunutta toteutusta.  
 
-jäseniänne järjestyksenvalvojakoulutukseen maksutta / hintaan _____euroa/osallistuja   
Mukaan mahtuu lähtökohtaisesti 1-5 edustajaa järjestöä kohti. Paikkojen jakaantumisesta 
eri järjestöjen kesken sovitaan lopullisesti, kun tiedämme kuinka monta kiinnostunutta 
järjestöä on.  
 
Edellytyksenä on: 
että järjestöstänne koulutukseen osallistuneet henkilöt ovat järjestönne tarpeen mukaan 
järjestön omien tapahtumien käytössä maksutta ja mahdollisuuksien mukaan myös 
muiden alueen järjestäjien tapahtumien käytössä palveluidenvaihtoperiaatteella.  
 
Tavoitteena on kouluttaa yhteistyönä n. 20 henkeä _______________alueen järjestöistä. 
Joten yhdelle henkilölle ei työtaakka käy kohtuuttomaksi.  
 
Järjestyksenvalvoja koulutus antaa valmiudet toimia myös muiden tapahtumien 
järjestyksenvalvojana.  
 
Koulutuksen kesto on n. 32 tuntia.  
Koulutus järjestetään ________________________________ 
Koulutuspaikkana on_________________________ 
 
ILMOITA KIINNOTUKSENNE OLLA MUKANA MAHDOLLISIMMAN PIAN:  
Matti Meikäläiselle p.___________________ tai sähköpostitse______________ 
 
Koulutus toteutuu, mikäli kiinnostuneita on riittävästi.  
 
Lisätietoja voi kysyä p. _____________ tai sähköpostitse ____________________ 
 
 



Taustaa:  
 
Kaupungissamme järjestetään vuosittain satoja avoimia asukastapahtumia paikallisten 
järjestöjen ja muiden organisaatioiden toimesta. Nämä tapahtumat ovat hyvin tärkeitä 
yhteisöllisyyden, asukasosallisuuden, alueen viihtyisyyden, asukkaiden yhdenvertaisuuden 
ja suvaitsevaisuuden edistäjiä. Tapahtumat tarjoavat luontevia, ei-kaupallisia 
kohtaamispaikkoja erilaisille, myös eri kulttuuritaustoista tuleville, asukasryhmille sekä 
edesauttavat alueellisten verkostojen syntymistä.  
 
Pätevistä, järjestyksenvalvojakoulutuksen omaavista henkilöistä on usein pulaa 
alueellisissa tapahtumissa. Tarve osaavien mm. turvallisuussuunnittelua hallitsevien 
järjestyksenvalvojien tarpeesta on tullut esille tapahtumien järjestäjinä toimivien 
asukasjärjestöjen taholta. Kortillisen järjestyksenvalvojan mukanaolo tapahtuman 
tuottamisessa on hyvin olennaista myös esimerkiksi mahdollisten avustusten myöntämisen 
kannalta.  
 
Koulutuksen ja verkoston tavoitteena on parantaa ja ylläpitää alueellisten tapahtumien 
turvallisuustyötä ja -osaamista, niin että turvallisuusasiat olisivat aina kiinteä osa 
tapahtumien suunnittelua ja toteutusta.  
 
Oma räätälöity järjestyksenvalvojakoulutus alueellisten tapahtumien järjestäjille on hyvä 
vaihtoehto kouluttautua. Järjestöt voivat esittää henkilöitä suunniteltuun koulutukseen. 
Järjestöt huolehtivat, että koulutukseen esitettävät henkilöt ovat käytettävissä talkootyönä 
järjestyksenvalvojina oman yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ja mahdollisuuksiensa 
mukaan myös muiden alueen järjestäjien tapahtumien käytössä 
palveluidenvaihtoperiaatteella. Tästä solmitaan järjestöjen kesken kumppanuussopimus. 
 


