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Yhteisön turvallisuus lisää hyvinvointia – Hausjärven Haminankylä pilotoi
kyläturvallisuutta Kanta-Hämeessä
Haminankylän kyläturvallisuuspilotissa kehitetään yhteistyömuotoja kyläyhteisön, järjestöjen ja viranomaisten
kuten hyvinvointialue, pelastuslaitos, poliisi ja kunta välille. Tavoitteena on luoda kyläturvallisuuteen työkaluja,
jotka tulevat laajemmin kylien käyttöön koko Kanta-Hämeessä, jopa valtakunnallisesti. Kanta-Hämeen
kyläturvallisuusilta järjestetään 17. helmikuuta klo 18 Haminankylän Kotipirtillä. Tilaisuus on avoin kaikille
kiinnostuneille ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.
TÄSSÄ LINKKI TILAISUUDEN OHJELMAAN JA YHTEISTYÖTAHOIHIN
https://www.hameenkylat.fi/kanta-hameen-kylaturvallisuuspilotti/
Valtteri-myräkän jälkeisenä aamuna Hausjärven Haminankylässä asuva Markku Juhola kävi aamuisella lehden
hakureissullaan tarkastamassa, että yksinasuvalla, iäkkäällä naapurilla on kaikki kunnossa. Samalla tavalla toimii
moni maaseudulla asuva. Mutta voitaisiinko naapuriavusta ja kyläyhteisön turvasta tehdä näkyvämpää ja
systemaattisempaa Kanta-Hämeessä ja koko maassa?
Markku Juhola toimii Haminankylän Nuorisoseurassa, joka kehittää parhaillaan kylälle omaa
turvallisuussuunnitelmaa. Hausjärven Haminankylässä tehtävä turvallisuustyö on yksi osa Suomen Kylät ry:n
Kyläturvallisuus 2025 -hanketta, jossa varautumista opetellaan ja kyläturvallisuutta vahvistetaan yhdessä.
Maakunnissa on käynnissä tai käynnistymässä lähes 20 vastaavaa paikallista pilottia. Niiden kokemusten ja
parhaiden käytäntöjen pohjalta kootaan työkaluja, joita voidaan jakaa myös valtakunnallisesti.
Haminankylän pilotissa ovat paikallisen nuorisoseuran ja Hämeen Kylät ry:n lisäksi mukana Hausjärven kunta,
Kanta-Hämeen hyvinvointialue, pelastuslaitos, sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisi ja joukko kolmannen sektorin
toimijoita.
- Viime vuonna tehdyssä kyläkyselyssä Haminankylältä nousi esiin turvallisuuden merkitys. Sen myötä
olemme lähteneet tekemään työtä turvallisuuden hyväksi. Haminankylällä ollaan iloisia siitä, että kylä on päässyt
pilottikohteeksi, jossa mukana ovat asukkaiden ja kesäasukkaiden lisäksi maakunnan alueelta parhaat
asiantuntijat, kertoo nuorisoseuran puheenjohtaja Markku Juhola.
Turvallisuus liittyy olennaisesti asukkaiden hyvinvointiin, jonka edistäminen on yhteisesti kuntien ja jatkossa
myös hyvinvointialueiden vastuulla. Toisaalta paikallistasolla kylissä järjestetään vapaaehtoispohjalta
monenlaista hyvinvointia vahvistavaa toimintaa yhdistyksissä ja naapuriapuna. Nyt kylätoimijat ja viranomaiset
miettivät turvallisuusasioita yhdessä. Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotissa kehitetään yhteistyömuotoja
kyläyhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten välille. Samalla viranomaiset saavat turvallisuuden kehittäjiksi ja
ylläpitäjiksi toimijoita, jotka tuntevat parhaiten oman asuinalueen piirteet ja tarpeet.
- Hyvinvointialueelle siirtymisen keskeiset kysymykset pelastustoimen osalta ovat palvelutason riittävyys
alueen turvallisuusriskien ja onnettomuusuhkien hallintaan sekä kansalaisten ja alueiden tasa-arvoinen asema,
toteaa varautumisen ja turvallisuuden projektiasiantuntija Ari Saarinen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen
valmistelutoimistosta.

Pelastustoimen merkitys kasvaa entisestään lähitulevaisuudessa esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä.
Pelastustoimen tehtävien lisääntymiseen vaikuttavat myös väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen. Samalla
ihmisten omatoimisen varautumisen ja omien turvallisuustaitojen merkitys korostuu, etenkin hajaasutusalueilla. Suomalaisten turvallisuusosaaminen ja -valmiudet ovat kehityskohteita myös Sisäisen
turvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän painopisteissä.
Haminankylän turvallisuuspilottia rakennetaan käytännössä asukkaiden kanssa seurantalo Kotipirtillä
järjestettävissä kyläilloissa. Niihin voi osallistua myös etänä verkon kautta niin kesäasukkaat kuin muidenkin
kylien väki Kanta-Hämeestä. TÄSSÄ LINKKI 17.2. KYLÄTURVALLISUUSILLAN OHJELMAAN JA YHTEISTYÖTAHOIHIN
https://www.hameenkylat.fi/kanta-hameen-kylaturvallisuuspilotti/

LISÄTIETOA Haminankylän turvallisuuspilotista, Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus -hankkeesta sekä
hyvinvointialueen ja viranomaisten roolista pilottihankkeessa antavat alla olevat henkilöt:
Markku Juhola p. 0400 444 714, Haminankylän Nuorisoseura ry
Pekka Rintala, p. 0400 511 624, projektipäällikkö, Kyläturvallisuus 2025 -hanke
Ari Saarinen, p. 050 515 1664, projektiasiantuntija, varautumisen ja turvallisuuden kokonaisuus, Kanta-Hämeen
hyvinvointialueen valmistelutoimisto (Oma Häme)

KUVA Haminankylän Kotipirtti toimii kylän kokoontumistilana. Mikä voisi olla jatkossa kylätalon tehtävä
turvallisuuden edistämisessä?

