
KYLÄTURVALLISUUSILTA 
HAUSJÄRVELLÄ
KE 20.4.KLO 18 KOTIPIRTILLÄ, 

POLLINMAANTIE 13
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Vastauksia:
 Haminankylä 64 
 Mommila-Hietoinen 60

Mitä tapahtuu nyt ja jatkossa:
18:00–18:05 Avaussanat
18:05 – 18:35 Kyselyn tulosten päähavaintojen läpikäynti. 

• Kooste tuloksista jaetaan sähköpostitse ja myös FB sivujen kautta.  
18:35 – 19:05 Keskustelua kyläkyselyn tuloksista (ryhmätyöt). 

• Nyt keskitytään riski/uhkakuviin.
19:05-19:25 Varautuminen kotona 72 tuntia – Hanna Heikkilä NVL
19:25 – 19:30 Jatkotoimet

• Seuraava tilaisuus Kotipirtillä la 11.6 klo 10 alkaen
• Prosessi jatkuu sen jälkeen elokuussa

Kyläturvallisuuskyselyn tulosten läpikäynti 

ja keskeisimmät havainnot



Vastaajien taustatietoja 1/2



Vastaajien taustatietoja 2/2



Turvallisuuteen liittyvä osaaminen

MUUTA

 MPK

 Laboratoriohoitaja

 Sukellus harrastus 

(olen myös vapepa

sukeltaja) 



Arvio kylän toiminnasta 1/2
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Arvio kylän toiminnasta 2/2
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Esimerkkejä:

Tapahtumista tiedottaminen kiitettävää. 
Talkoista tai tapahtumista ei ole näkynyt mitään ilmoittelua/mainostusta, jälkeenpäin sitten kuulee 
jotain olleen. 
Mommilanjärven soutelutapahtuma oli vuosikymmenet kylien yhteinen ponnistus jolla lähennettiin 
molempien kylien ihmisiä yhteisen ja onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. 
Kotipirtillä on  vuodesta 2012 lähtien tehty kunnostustöitä. Samoin Soutelurannan kunnostus. 



Tiedonsaanti
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KEHITYSIDEOITA:

• Kylän nettisivujen ylläpitoon tarvittaisiin osaaja. 
• Lehdessä Aamupostissa ilmoittamalla ja/tai ilmoitustauluilla 

kylän keskustassa 
• Parannusta voi tehdä mm. siten,  että kyläläiset ilmoittavat 

sähköpostiosoitteen johtokunnalle. Lisäksi kukin 
päivittämään kylätalon FB sivustoa ja/tai peukuttamalla ja 
jakamalla päivityksiä ja tarvittaessa koulutuksen 
järjestämisellä somekanavien käytössä.



Turvallisuus 1/3
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11. Kylän vaarallisia paikkoja:
• Koko Lammin tie huonokuntoinen, kapea ja kovat vauhdit
• Haminankylään kääntyvä risteys
• Mommilanjärvi ja joet, isot moottoriveneet ja vesiskootterit.

12. Koettuja vaaratilanteita:
• Läheltä piti tilanteita johtuen takaatulevan auton ohittaminen 

läheltä ja vielä mutkassa jossa ei näkyvyyttä eteenpäin. 
• Talvella huonosta tienhoidosta johtuen vaarallisia tilanteita 

raskaan liikenteen (esim. tukkiautot) kohtaamisissa.
• Vastaantulevat autoilijat jotka ajavat väärää puolta 

14. Turvallinen paikka asua ikääntyneille:
• Ei ole ollut tihutöitä, varkauksia, epämääräisiä kulkijoita, 

kaupustelijoita.
• Ei ole ollut vaaratilanteita. Naapureita lähietäisyydellä.
• Yksinäistä ja apu kaukana  



Riskin paikat 1/4
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Riskin paikat 2/4
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Riskin paikat 3/4
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Riskin paikat 4/4
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Turvallisuus 2/3
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16. Kylän liikenne ja liikennekulttuuri:
 Suuret ajonopeudet Lammitiellä (2951)
 Yksityistiet hyvin hoidettu. Kunnan töissä toivomisen varaa. 
 Tie 2951 on kapea ja huonokuntoinen. Moni ajaa keskellä tietä. 

Talvella auraukset tehdään myöhässä jolloin on jo syntynyt
vain kolme ajouraa. Tällöin vastaantulijan kohtaaminen 
on tehtävä varovasti. 

17. Nettiyhteys ja parannustarpeet:
 Pääasiassa hyvin
 Joitakin paikkoja joissa ei toimi, mm. Jokisuuntie
 Luvatusta nopeudesta ei ole saatavissa edes normaalia murto-osaa. 

Tukiasemat lähemmäksi ja nopeus tasolle, jota luvataan  ja 
josta maksetaan! 



Kotitalouden varustus

MUUTA

 Pyrimme pitämään itsemme ajan 

tasalla viranomaisten ja 

vapaaehtoisjärjestöjen  

ohjeistuksista

 Polttoainetta varastossa

 Kynttilöitä, taskulamppuja, 

paristoja

 Oma osaaminen 

poikkeustilanteessa toimittaessa



Tarvikkeita ja kalustoa kylän 
tarpeisiin…

MUUTA

 Oma henkilöauto

 Enduro 

moottoripyörä



Palvelun tarjoajia ja tarvitsijoita 1/3
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Palvelun tarjoajia ja tarvitsijoita 2/3
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Palvelun tarjoajia ja tarvitsijoita 3/3
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MUUTA

 Hevosen kengitystä voin tarjota

 Kodinhoidollista apua voin tarjota

 Kuljetuskyytiä ja naapuriapua voisin tarjota 

 Heikompien avustaminen perinteisissä, arkisissa asioissa

 Puusepän hommat

 IT palveluiden tarjontaa 30 v kokemuksella. 



Avun saanti ja turvallisuuden kehittäminen

KEHITYSIDEOITA

• Järjestämällä yhteisiä keskustelu- ym. tilaisuuksia ja 
osallistumalla niihin. 

• Naapureista huolehtiminen esim. paremmalla 
kanssakäymisellä  

• Varautumalla erilaisiin skenaarioihin ja 
kouluttautumalla sekä harjoittelemalla erilaisia 
turvallisuuteen liittyviä taitoja

• Tiedotteet myös netittömien saataville. Vanhan 
kunnanrajan yli ei jaeta ilmaisjakeluja, kuten esim
lehteä, missä kunta ja terveyskeskus tiedottavat 
asioista. 12 v ei ole riittänyt tämän asian 
korjaamiseen. 

• Toimimattoman tai epäluotettavan Internetyhteyden 
parantaminen kuituverkon rakentamisella. 
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Vapaaehtoistyö ja/tai koulutus 1/2
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Vapaaehtoistyö ja/tai koulutus 2/2
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29. Vapaa sana, palaute, lisähuomiot ja ideat:
 Toivottavasti tämän kyselyn pohjalta muodostuisi Haminankylän ja Mommilan yhteystiedot lista, josta saisi tietoa 

minkälaista apua olisi saatavilla keneltäkin. Olisi kiva suosia oman kylän väkeä työtä teettäessä. …
 Asia hyvä. Satunnaisen asukkaana sitoutuminen ja vastaaminen osin vaikea. Mielenkiinnolla odotan jatkoa ja 

lisätietoa. 
 Olisi hienoa, jos Mommila-Hietoisen venerantaan saisi laiturin...on siellä sellainen joskus ollut.. olisi 

liikuntarajoitteisille turvallisempi uintipaikka, JOS vesi uintikelpoista !!!???...sekin tosiaan olisi hienoa jos sen saisi 
selville helposti (kesäisin), kiitos!!! 

 Ukrainan sota on lisännyt ennakoinnin merkitystä varautumisessa, esimerkkinä polttoaineen riittävyys traktorit, 
aggregaatit.  


