
TURVALLISESTI YHDESSÄ -SEMINAARI
Oulu 1.11.2017

KUTSU

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Rikoksentorjuntaneuvoston kanssa
Turvallisesti yhdessä -seminaarin 1.11.2017. klo 10:00 – 15:00.  Seminaari järjestetään Pohjois-Suomen
aluehallintovirastossa, Lääninsalissa, Linnankatu 3, 90100 Oulu.

Turvallisuuden tunteen edistämiseen ja rikosten ehkäisyyn voivat osallistua kaikki. Tilaisuudessa esitellään
rikostorjuntaneuvoston laatimaa ja paikallista osallisuutta edistävää kansallista rikoksentorjuntaohjelmaa –
Turvallisesti yhdessä. Hallituksen antaman periaatepäätös kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta keskittyy
paikallisen rikoksen ehkäisyn ja yhteistyön kehittämiseen sekä turvallisuuden tunteen vahvistamiseen.

Seminaarissa kuullaan tilannekatsaus rikollisuuden kehityksestä ja rikollisuuden torjunnasta alueellamme sekä
hyvistä käytännöistä paikallisesta turvallisuussuunnittelusta ja toiminnasta rikosten ehkäisemiseksi ja asukkaiden
osallistamiseksi.

Seminaari on tarkoitettu tahoille, jotka toiminnallaan edistävät rikoksen ehkäisyä ja turvallisuuden tunnetta, kuten
opetus-, nuoriso-, sosiaali-, terveys-, asunto- ja teknisen toimen sekä kunnanvaltuutetuille ja järjestöjen edustajille.
Seminaariin kutsutaan myös poliisin ja kolmannen sektorin toimijoita, jotka omalta osaltaan antavat myös omaa
asiantuntemustaan.

Seminaarin tauoilla alueen toimijoilla ja järjestöillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa seminaaritilan
läheisyydessä. Näyttelypöydän tarpeesta pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen oheisesta linkistä 24.10.2017 mennessä.
Ilmoittautuminen https://www.webropolsurveys.com/S/B3B8D4A2F059660A.par .

Ohjelma on oheisena. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Kutsua voi jakaa edelleen.

Tervetuloa

Terttu Savolainen  Minna Piispa
ylijohtaja  rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  oikeusministeriö

Lisätietoja:  neuvotteleva virkamies Tapio Saavalainen, 0295 017 544, tapio.saavalainen@avi.fi
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TURVALLISESTI YHDESSÄ -SEMINAARI
Oulu 1.11.2017

Aika: 1.11.2017, klo 10:00 – 15:00
Paikka: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lääninsali, Linnankatu 3, 90100 Oulu

OHJELMA

Puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Tapio Saavalainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Rikoksen ehkäisyä yhteistyössä kunnissa

09.30 – 10.00 Kahvitarjoilu

10.00 – 10.15 Tilaisuuden avaus
Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

10.15 – 10.45 Turvallisesti yhdessä -paikallinen rikoksentorjuntatyö ja rikoksentorjunnan
kustannusvaikutukset
Pääsihteeri Minna Piispa, rikoksentorjuntaneuvosto

10.45 – 11.15 Rikollisuus ja rikollisuuden torjunta Oulun poliisilaitoksen alueella
Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta, Oulun poliisilaitos

11.15 – 11.30 Alkoholin ja päihteiden rooli rikoksissa ja paikalliset keinot haittojen ehkäisyssä.
Tilannekatsaus ennaltaehkäisevään päihdetyöhön
Ylitarkastaja Raija Fors, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

11.30 – 11.50 Elinvoimasopimuksella arjen turvaa ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä Pohjois-
Pohjanmaalla
Verkostokoordinaattori Pirjo Nikula, Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke, Lapin
liitto

11.50 – 12.00 Keskustelu

12.00 – 13.00 Omakustanteinen lounas, henkilöstöravintola Pokkinen

Kuntalaiset ja järjestöt yhteistyössä rikosten ehkäisyssä

13.00 – 13.15 Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen kuntien turvallisuustyöhön
Erikoissuunnittelija Saija Sambou, oikeusministeriö/rikoksentorjuntaneuvosto

13.15 – 13.40 Nuorisovaltuustot – voimavara nuorten elinolojen, hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistämisessä
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsimarja Stewart, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

13.40 – 14.10 Väestösuhteet ja turvallisuuden tunne
Erityisasiantuntija Panu Artemjeff

14.10 – 14.50 Väkivaltatyöstä sekä Radinet – hankkeesta
Väkivaltatyön päällikkö Jani Kaisto, Vuolle Setlementti ry

14:50 – 15:00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös


