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NAAPURUSTOPARTIO – LYHYESTI
• Naapurustopartion ajatuksena on saada kunta, poliisi, kiinteistönomistajat ja 

paikalliset asukkaat tapaamaan ja keskustelemaan kuinka alueesta voidaan 
tehdä turvallisempi ja miellyttävämpi.

• Naapurustopartioon kuuluu naapurustossa kävely yhdessä etsien alueita, jotka 
ovat vaarallisia ja keskusteleminen siitä kuinka näitä alueita voidaan muuttaa. 
Voitte käydä myös paikoissa, jotka tuntuvat turvallisilta ja keskustella siitä, mikä 
saa kyseiset alueet tuntumaan turvallisilta.

• Naapurustopartion jäsenenä voit auttaa tekemään naapurustostasi 
turvallisemman.
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On tärkeää voida tuntea olonsa turvalliseksi asuinalueellaan. Ihmisten tulisi voida liikkua 
vapaasti ja elää mahdollisimman hyvää elämää. Naapurustopartion ajatuksena on luoda 
muutoksia, jotka myötävaikuttavat tähän.
Naapurustopartion avulla voit olla mukana luomassa mukavaa ympäristöä, jossa ihmiset 
voivat tavata, nauttia olostaan ja tuntea olonsa turvalliseksi naapurustossaan.
Haluaisitko liittyä naapurustopartion jäseneksi? Yhteystiedot löytyvät alta.
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