Turvallisuusryhmästä lisäturvaa kylille? – kahden hausjärveläisen kylän
turvallisuuskysely poikii ideoita varautumiseen ja järjestelmälliseen
naapuriapuun
Haminankylällä ja Mommila-Hietoisissa kyläläisten turvallisuus otetaan vakavasti. Kylillä tehdään
turvallisuussuunnitelmaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa tiivistetään. Tuore turvallisuuskysely
antaa eväitä turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyyn, mutta myös yhteisöllisyyden kasvattamiseen.
Kylien turvallisuus on noussut alkuvuoden aikana keskusteluun Hausjärvellä, kun Haminankylä pääsi
ainoana hämäläiskylänä mukaan Suomen Kylät ry:n pilottihankkeeseen. Haminankylän
kyläturvallisuuspilotissa kehitetään käytännön työkaluja kylien käyttöön Kanta-Hämeessä ja
valtakunnallisesti.
Kylissä ympäri maata tehdään jo nyt vapaaehtoispohjalta, monenlaista hyvinvointia vahvistavaa toimintaa
yhdistyksissä ja naapuriapuna. Tämä työ ei kuitenkaan aina ole kaikkien tiedossa eikä tavoitettavissa.
Valtakunnallisessa hankkeessa naapuriavusta ja kyläyhteisön turvasta halutaan tehdä näkyvämpää ja
systemaattisempaa, niin Kanta-Hämeessä kuin koko maassa.
Haminankylällä ja Mommila-Hietoisissa on käynnistynyt kylien turvallisuussuunnitelman teko.
Suunnitelmien pohjaksi kylillä teetettiin turvallisuuskysely, jolla kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä
turvallisuusuhista ja omasta varautumisesta.
Kyselyn tuloksia sekä Haminankylän kyläturvallisuuspilottia esitellään muille hausjärveläisille ja alueen
kylille Hausjärven turvallisuusillassa maanantaina 16. toukokuuta. Tilaisuus järjestetään klo 18-19.30
Hausjärven kunnanvirastolla. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Turvallisuusillassa puhuvat kunnanjohtaja Pekka
Määttänen, projektipäällikkö Pekka Rintala Suomen Kylät ry:stä sekä puheenjohtaja Markku Juhola
Haminankylän nuorisoseurasta.
Turvallisuuskysely nosti esiin riskejä ja auttamishalua
Turvallisuuskysely toteutettiin Haminankylällä ja Mommila-Hietoisissa maalis-huhtikuussa. Nimettöminä
kerättyjä vastauksia saatiin molemmilta kyliltä kuutisenkymmentä eli vastaajina oli yli 120 asukasta tai
vapaa-ajan asukasta. Kyselyn perusteella Haminankylällä tai Mommila-Hietoisissa ei ole suuria
turvallisuusuhkia tai -huolia, mutta intoa ja tahtoa yhteisöllisyyden lisäämiseen löytyy.
Hyvä uutinen oli se, ettei yksinäisyys vaivaa: lähes kaikki vastaajat kertoivat pitävänsä yhteyttä läheisiinsä
tai naapureihinsa joko päivittäin tai viikoittain. Kylällä liikkuminen ja asuminen koettiin kummassakin
kylässä turvalliseksi. Todennäköisimpinä uhkina ja suurimpina riskeinä vastaajat pitivät sähkökatkoja,

liukkautta, sairauskohtauksia, tietoliikenneyhteyksien katkeamista, kyläteiden turvattomuutta sekä säähän
liittyviä ongelmia, kuten myrskyjä tai tulvia.
Kyselyn perusteella molempien kylien asukkailla on hyvin turvallisuuteen liittyvää osaamista, kuten
esimerkiksi ensiapukoulutusta tai vesillä liikkumisen taitoja. Kylän ilmapiiriä, yhteistyötä ja toisista
huolehtimista pidettiin kummassakin kylässä hyvänä tai erinomaisena. Kyselyssä nousi esiin myös
kyläläisten halu ja tarve tietää paikallisista palveluntarjoajista. Kiinnostus paikallisiin yrittäjiin ja
vapaaehtoisapuun on suurempaa iäkkäämmillä asukkailla sekä kesäasukkailla.
Kyselyn tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Hämeen kylien sivuilta
Vapaaehtoisista kylän turvaryhmä?
Turvallisuuskyselyn perusteella Haminankylässä ja Mommila-Hietoisissa aiotaan ryhtyä toimenpiteisiin,
joilla paitsi ennaltaehkäistään turvallisuusuhkia, myös lisätään kyläläisten yhteistyötä. Aluksi selvitetään
asukkaiden halukkuutta perustaa kylille omat tai yhteinen turvallisuusorganisaatio. Käytännössä se olisi
vapaaehtoisista koottu turvallisuusryhmä, joka toimisi erilaisissa auttamistehtävissä tarpeen mukaan.
Ryhmä voisi olla myös viranomaisten apuna hälytystehtävissä, esimerkiksi VAPEPAN kautta. Ryhmä
kouluttautuisi ja harjoittelisi viranomaisten tukemana.
Arkipäiväisemmän avun saamiseksi aiotaan koostaa kylien yhteinen tiedosto ja kansio palveluntarjoajista
sekä viranomaisten yhteystiedoista. Lisäksi tehostetaan viestintää sekä järjestetään turvallisuus- ja
varautumiskoulutuksia. Lisää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ideoidaan yhdessä kyläläisten kanssa 11.
kesäkuuta pidettävässä asukastilaisuudessa.
Haminankylän kyläturvallisuuspilotissa ovat mukana Haminankylän nuorisoseura, Mommilan maa- ja
kotitalousseura, Hämeen Kylät ry, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Hausjärven kunta, pelastuslaitos,
sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisi ja joukko kolmannen sektorin toimijoita, muun muassa Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu VAPEPA. Pilottihankkeen tavoitteena on varautumisen opettelu sekä turvallisuuden
vahvistaminen kyläläisten yhteistyönä.
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