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Turvallisuus osana hyvinvointia seminaari

1.3.2023

Hausjärven Haminankylä

Turvallisuutta kyläläisille yhteisvoimin



Esityksen sisältö

• Lähtötilanne

• Projektin tavoitteet

• Tulokset

• Jatkoaskeleet

• Pohdittavaa päättäjille
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Turvallisuussuunnitelman  lähtötilanne

1. Naapurikylän tragedia

2. Naapuriapu

3. Hämeen kylät ry:n kysely
” Hyvää elämää kylissä nyt ja 10 vuoden päästä”

4. Esitys Hämeen kylät  > Suomen 

Kylät ry:lle > Pilottikyläksi 



Pilotin tavoitteet

• Huolehditaan ikäihmisistä ja apua tarvitsevista

• Kyläturvallisuutta vahvistetaan ja opetellaan varautumista

• Toimivat tietoliikenneverkot vahvistavat monipaikkaista 
asumista

• Kyläyhteisö toimii yhteisten asioiden hyväksi

• Työn tuloksena syntyy työkaluja turvallisuuden kehittämiseen
• Skaalattavissa Hausjärven muille halukkaille kylille.

• Laajemmin Hämeen Kylille sekä kaikille halukkaille Suomen kylille. 
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Ohjausryhmän organisaatio

Haminankylä Hämeen kylät ry Suomen kylät ry

Hausjärven kunta Vapepa

Kanta-Hämeen 

sosiaali- ja 

kriisipäivystys

Kanta-Hämeen 

hyvinvointialue 

ja pelastuslaitos

Hämeen poliisi 

Mommila



Etenemismalli

•Projektisuunnitelma

•Turvallisuuskysely

•Työryhmien perustaminen 
• Turvallisuus-, hälytys- ja  valokuituryhmät

•Tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
• Tunnistettiin riskit ja uhat sekä priorisoitiin ne

• Suunniteltiin ennaltaehkäisevät toimenpiteet

• Valokuituverkon rakentamisesta

• Varautumisesta, varavoiman ja kyläradion sekä 112 sovelluksen käytöstä 

• Kodin turvallisuuskansio
• Tulosteena ja nettiin

• Projektin loppuraportti

6



Riskit / uhat suuruusjärjestyksessä
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Vakavuus x todennäköisys x havaittavuus = kokonaisvaikutus 

Kuituryhmä >> Valokuituhanke 121
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Turvallisuusryhmä

Ryhmän tarve
✓ Toimiva ja ajan tasalla oleva turvallisuussuunnitelma on kylän turvallisuuden ja 

sujuvan arjen perusta

Organisointi
➢ Kylien yhteinen ja koulutettu kylien vapaaehtoisista toimijoista

Ryhmän tehtävät
✓ Naapuritoiminta osana kyläturvallisuutta. Teemana: ” Naapuria ei jätetä”
✓ Ryhmä osallistuu kylän turvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen yhdessä 

kyläläisten kanssa / omassa yhdistyksessä

✓ Organisoi turvallisuuskoulutusta ja tiedottaa turvallisuustapahtumista

✓ Innostaa kyläläisiä turvallisuustyöhön ja välittää tietoa omatoimisesta varautumisesta

✓ Toimii viranomaisten ja kunnan kumppanina turvallisuusasioissa



Opit ja aikaansaannokset
Positiivista

• Tuki Kyläturvallisuus 2025 –hankkeelta ja Hämeen Kylät ry:ltä

• Viranomaisten ja kunnan mukaan saaminen

• Yllättävän suuri vastaajamäärä turvallisuuskyselyyn Vastaajista kesäasukkaita 51 % 

• Hyvää eri alojen osaamista ja halukkuutta osallistua työryhmiin

• Kahden kylän yhdistäminen suunnitteluun ja toteutukseen

• Hausjärven muiden kylien kiinnostuksen herääminen 

Kehitettävää 

• Naapurikylien välinen viestintä

• Kesäasukkaiden osaamisen hyödyntäminen ja mukaan saaminen

• Tehtävien ja vastuiden jakaminen laajemmalle joukolle

Tuloksena työkaluja laajempaan käyttöön:

• Projektisuunnitelma, Kyläturvallisuuskysely, Riskien ja uhkien priorisointi, Kodin 
turvallisuuskansio, Loppuraportti

• Kylän turvallisuussuunnitelman mallisuorite Kylämme.fi sähköiselle alustalle
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HAMINANKYLÄ JA 

MOMMILA-HIETOISTEN 

TURVALLISUUSRYHMÄ

Kylän turvallisuussuunnitelman 

mallisuorite Kylämme.fi sähköiselle 

alustalle

https://www.kylamme.fi/kylat/hausja

rvi/haminankyla

https://www.kylamme.fi/kylat/hausjarvi/haminankyla
https://www.kylamme.fi/kylat/hausjarvi/haminankyla


Jatkotoimenpiteitä ja hankittavaa 

Jatkotoimenpiteitä Haminankylällä

• Aggregaatin ja kyläradion käytöstä harjoittelua

• Harjoittelua yhdessä kunnan ja viranomaisten kanssa

• Koulutusta ihmisten kohtaamisesta ja digitaidoista 

• Kodin turvallisuuskansion jakelu 

• Turvallisuussuunnitelman ylläpito

Hankittavaa

• Kannettava hätäradio 

• Pattereita ja ladattu virtalähde

• Otsalamppuja
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Pohdittavaa päättäjille

• Mikä on paikallisen yhteisön rooli turvallisuustyössä? 
✓ Kuka omistaa kokonaisuuden? 

✓ Miten toiminnasta saadaan valtavirtaista? 

✓ Miten kyliä rohkaistaan toimintaan?

• Onko laajakaistayhteys digiyhteiskunnassa kansalaisoikeus?
✓ Voitaisiinko kaikki kiinteistöt velvoittaa liittymään suunnitelmassa olevaan 

valokuituverkostoon?

✓ Malli yksityistielaista? Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä 
viemäriverkoston alueen ulkopuolella?

• Koululaiskuljetukset, olisiko palvelu laajennettavissa muihin tarpeisiin?
✓ Liikkuvat palvelut täydentämään ja kehittämään perinteistä keskittyvää 

palvelutarjontaa.

✓ Kyläpalvelubussi: Toimivia esimerkkejä on mm. Etelä-Karjalassa ja Keski-
Pohjanmaalla. Miten saadaan valtavirtaiseksi?
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”Hausjärvi on 
maakunnan 

turvallisin kunta”

Kiitos 

Markku Juhola
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Tuumasta toimeen!


	Kansi
	Slide 1
	Slide 2: Esityksen sisältö
	Slide 3
	Slide 4: Pilotin tavoitteet
	Slide 5: Ohjausryhmän organisaatio 
	Slide 6: Etenemismalli  
	Slide 7: Riskit / uhat suuruusjärjestyksessä
	Slide 8
	Slide 9: Opit ja aikaansaannokset
	Slide 10
	Slide 11: Jatkotoimenpiteitä ja hankittavaa 
	Slide 12: Pohdittavaa päättäjille
	Slide 13: ”Hausjärvi on  maakunnan  turvallisin kunta”


