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KOIVUKYLÄN TURVALLISUUSHANKE 2013-2014  
 
 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 
 

Koivukylän asemanseudun/Havukosken alueen turvallisuuden 
parantaminen yhteisöprojektilla, joka sisältää laajaa 
viranomaisyhteistyötä sekä asukkaiden koulutusta johon kuuluvat 
heidän toteuttamaan turvallisuutta ja viihtyvyyttä parantavat 
kehittämishankkeet.   
 
Hanke sai Rikoksentorjuntaneuvostolta avustuksen, joka on 
tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja -
yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja 
rikoksentorjuntaan. 
 
 Koivukylän aseman seutu on Koivukylä- Meidän kylä – projektin 
toiminnassa ja asukaskyselyissä sekä alueellisen 
hyvinvointityöryhmän työn (virkamiesyhteistyötä) myötä on noussut 
alueen keskeiseksi turvallisuusepäkohdaksi, johon tällä projektilla ja 
sen tuomalla lisärahoituksella oli mahdollisuus tarttua. 
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Hankkeen tavoitteet 
Välillisinä tavoitteina on yhteisöllisyyden syventäminen 
alueella, kulttuurien välisen yhteistyön syventäminen 
(tuttuus lisää turvallisuutta ja vähentää ilkivaltaa) sekä eri-
ikäisten asukkaiden yhteistoiminta.  
  
Päätavoitteina oli 
•  Kansalaisten vahvistaminen aktiiviseen osallisuuteen ja 

toimintaan sekä vastuunottoon omasta ympäristöstään 
 
• Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

alueellisessa kehittämistyössä  
 
• Keskinäisen luottamuksen, tuntemisen ja yhteisen 

kehittämisen pohjan vahvistaminen 
 
• Konkreettisten toimenpiteiden tekeminen turvallisuuden 

kohentamiseksi  
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Mitä tehtiin? 
• eri-ikäiset asukkaat, opiskelijat ja järjestötoimijat olivat 

mukana järjestämässä yhdessä ohjelmaa Koivukyläpäivään 
ja väkivallan vastaista katutapahtumaa torille 

• tyttöjen ja naisten turvallisuusilta 
• Koivukylä- t-paita –kilpailu koululaisille 
• matalan kynnyksen iltakahvilatoimintaa asukastilassa 
• turvallisuuskävely 
• ”Koivukylässä tapahtuu”-Facebook-sivu 
• Koivukylän turvallisuushankkeen Facebook-sivu, jossa 

tietoa turvallisuusasioista 
• ilmaista teatterikerhotoimintaa lapsille ja nuorille 
• turvallisuusgallup 
• naisten ruokakerho 
• vapaaehtoisten virkistystoimintaa 
• asukastilojen toiminnan tukemista 
• kirjastomummot ja ukki 
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Miten ja missä tiedotettiin hankkeesta? 

• tavoitettiin kylän asukkaita alueen tapahtumissa ja 
asukastiloissa ja tiedotettiin hankkeesta Koivukylän 
Lähisanomissa, Facebookissa Koivukylän 
turvallisuushankkeen omalla sivulla, kylän infotauluilla, 
Vantaan Sanomissa 

• jalkauduttiin yhdistysten ja taloyhtiöiden kokouksiin, 
otettiin suoraan yhteyttä alueen turvakotiin, nuorten 
turvataloon, kouluihin, päiväkoteihin, palvelutaloon, 
sosiaaliasemalle 

• verkostoiduttiin alueen muiden hankkeiden (YYA, 
Aktiivisesti kotona 2) ja VVO:n kanssa  

• aluetoimikunta, turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä, 
Oulun turvallisuusseminaari, alueellinen hyvinvointiryhmä 

• Lehtijuttuja, mainoksia, tiedotteita, kyselyjä, sähköpostia 
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Mitä saatiin aikaan? 
• erilaisten asukkaiden kohtaamisia, keskustelua,  

tutustumista ja yhteistyötä osahankkeissa yli rajojen, 
ystävällisyyttä, avoimuutta, luottamusta ja 
suvaitsevaisuutta.  

 
• oivalluksia, kuinka laajasta asiasta turvallisuudessa on 

kyse ja miten pienilläkin asioilla on vaikutusta 
turvallisuuteen ja  turvallisuuden tunteeseen: 
vapaaehtoisena voi toimia eri tavoin sitoutumalla 
pitempään tai lyhyempään hankkeeseen alueella 
 

• kumppanuutta kaupungin eri toimijoiden, seurakunnan, 
järjestöjen ja yhdistysten kanssa 
 

• tärkeimmäksi kohderyhmäksi tarkentui lapset ja nuoret. 
Hankkeen taloudellisilla voimavaroilla pystyttiin tukemaan 
lasten ja nuorten kanssa jo tehtävää työtä 
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Mitä haasteita hankkeessa kohdattiin, 
mitä tästä opimme? 
 
 • juuri kun oppilaitosyhteistyö alkoi tammikuussa, opettaja 

vaihtui ja tämä aiheutti hankaluuksia opiskelijoiden 
mukanaoloon hankkeen osaprojekteissa eli  
oppilaitosyhteistyötä olisi pitänyt suunnitella jo heti 
hankkeen alussa 

• asukkaita oli todella haastavaa löytää 
yhteisövalmennukseen ja myös sitouttaa siihen ja 
asukkaat tarvitsivat paljon tukea omien hankkeiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa 

• monialaista yhteistyötä olisi pitänyt valmistella etukäteen 
paremmin ja saada työntekijät sitoutumaan siihen 

• yhteisövalmennus oli liian lyhyt asioiden syvällisempään 
käsittelyyn. Yhteisövalmennuksessa asiat täytyy esittää 
mahdollisimman selkeästi ja huomioiden  asukkaiden 
erilaiset taustat ja kielitaito 
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• ajatusmaailman muuttuminen siihen suuntaan, että itse 

voi vaikuttaa asioihin ja omaan ympäristöönsä omilla 
teoillaan ja valinnoillaan on pitkä prosessi; Suomessa 
ollaan totuttu siihen, että virkamiehet hoitavat asiat. 

• hankkeen ohjausryhmä olisi voinut tavata säännöllisesti 
• hanke olisi tarvinnut osaavan viestinnän ja markkinoinnin 

ammattilaisen tukea varsinkin alussa, jolloin hanketta 
esiteltiin asukkaille ja yhteisöille  

• syntyi idea projektista, jossa lähiöiden asukkaat voisivat 
opetella hyötypuutarhan perustamista alusta alkaen 
lähiöissä, omassa lähiympäristössään ja pihoillaan. Tämä 
lisäisi asukkaiden yhteisöllisyyttä mutta myöskin opettaisi 
asukkaille taitoja huolehtia ympäristöstään ja itsestään 
paremmin ja lisäisi siten turvallisuutta 
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Tapahtumia 
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Turvallisuuskävely Koivukylän aseman 
ympäristössä 23.10.2013 
 
Mukana n. 30 alueen asukasta, viranomaista ja 
järjestötoimijaa. Lähtö oli Koivutorilta klo 18 ja reitin 
päätteeksi järjestettiin teehetki Havukosken nuorisotalolla, 
jossa kerätään palautetta asukkailta sekä kirjallisessa että 
suullisessa muodossa. 
Yhteistyökumppanit: Vantaan kaupungin ja seurakunnan 
nuorisotyö, kirjasto, lähipoliisi, Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos, Aseman Lapset ry.  
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Yhteisövalmennus 13.1.-24.3.2014 
 

• valmennusryhmiin ilmoittautui yhteensä 22  eri-ikäistä henkilöä, joista 
17 kävi valmennuksen loppuun ja osallistui johonkin osahankkeista 

 
• mukana 10 rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijaa, joista kolme 

asui  Koivukylässä  
 
MILLAISESSA YMPÄRISTÖSSÄ VIIHDYN? 
MITÄ ON TURVALLINEN ARKI? 
Näitä kysymyksiä pohdimme yhdessä yhteisövalmennuksessa. 
 
Valmennuksessa tuotettiin  ja tuettiin asukkaiden omia turvallisuuteen ja viihtyvyyteen 
liittyviä kehittämishankkeita. 
  
AIKATAULU: 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 17.2., 24.3.2014 
PÄIVÄRYHMÄ: KLO 12.00-15.00 
ILTARYHMÄ: KLO 17.00-20.00 
PAIKKA: Kafnetti, Rautkallionkatu 3 
KOULUTTAJAT: Päivi Pääskyvuori alueen yhteisötyöntekijä 
Katri Valve, yhteiskuntatyön diakoni 
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Yhteisö-
valmennuksessa 
 
pohdittiin 
yhteisökokemuksia 
yksin ja yhdessä, 
  
tehtiin havaintoja 
ympäristöstä,  
tehtiin niistä 
päätelmiä  
 
ja 
toimintasuunnitelmia  
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Yhteisö- 
valmennuksen  
Seijan, Pirkon ja  
Tuomaksen oma 
projekti. 
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Tyttöjen ja naisten turvallisuusilta- 
Naisvoimaa/Girl Power 29.1.2014 
Koivukylän kirjaston auditoriossa järjestettävä tapahtuma, 
puhujina MLL:n mediakasvattaja Teija Vaissi, Vantaan 
Nicehearts ry., Amnestyn Joku Raja –kampanjasta Taina 
Tyrväinen 
Aiheena selviytymiskeinot SOME:ssa, omien rajojen 
kunnioittaminen, väkivallan tunnistaminen ja ehkäisy, omien 
voimavarojen löytäminen 
 
Tilaisuudessa oli mahdollisuus ottaa mukaan esitteitä, joita 
paikalle olivat toimittaneet Monika-naiset, Nettiturvakoti, 
Rikosuhripäivystys, Naisten linja, Suvanto ry., NNKY, Vantaan 
Turvakoti ry., SPR Nuorten Rekolan turvakoti, Amnesty ja 
Vantaan Nicehearts ry.  
Paikalla n. 40 kuulijaa 
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Amnestyn 
kouluvierailija  
Taina Tyrväinen  
kertoi työstään 
kouluissa. 
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Turvallisuusgallup 
Koetko Koivukylän turvalliseksi? 
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IKÄ VASTAAJIA YHTEENSÄ KYLLÄ EI 
alle 25-vuotiaat 26 18 8 

26- 40 vuotta 17 10 7 

41- 60 vuotta 26 14 12 

65+ vuotta 31 19 12 

Yhteensä: 100 61 39 

Gallupia varten haastateltiin helmikuussa 100 koivukyläläistä. Vastaajat 
valittiin satunnaisesti päiväsaikaan Koivukylän ydinalueella liikkuneista 
ihmisistä.  
 
Naisia vastanneista oli 52%  ja miehiä 48%.  
 
Kaikkien vastanneiden keski-ikä oli 45,5 vuotta. Vastanneiden naisten 
keski-ikä oli 44 vuotta ja miesten 47 vuotta. 
 
Gallupia tehdessä ei havaittu, että vastaajan sukupuoli olisi vaikuttanut 
vastauksiin. Myöskään vastaajan iällä ei huomattu olevan merkittävää 
vaikutusta mielipiteeseen, kuten alla olevasta taulukosta voidaan päätellä.  
 
 



Gallupin tulokset 
Yleisimpiä kokemuksia turvattomuudesta: 
  
Aseman ja ostarin seutu koetaan turvattomaksi alueeksi, etenkin ilta- ja 
yöaikaan 
Päihtyneet ihmiset sekä nuorisojoukot koetaan häiritseviksi 
Uutiset sekä ”kuulopuheet” alueella tapahtuneesta väkivallasta luovat 
pelontunteita 
  
 Parannusehdotuksia:   
  
Nuorille lisää aktiviteetteja ja ”järkeviä” paikkoja oleskella  
Alueen yleinen siistiminen 
Vartiointia/valvontaa lisää, etenkin ostarin ja aseman seudulle 
Alueelle toivotaan jalkautuvia poliiseja 
Valaistuksen lisääminen 
Yhteisöllisyyden lisääminen, enemmän erilaisten ihmisten välistä 
kanssakäymistä  
Lisää oleskelupaikkoja, esimerkiksi kahviloita  
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Väkivallan vastainen katutapahtuma 
Chillisti Iisi 10.5.2014 klo 16-19 

Yhteistyössä Havukosken nuorisotalon ja alueen nuorten 
kanssa järjestettävä tapahtuma Kirnun aukiolla 
 
Non-fighting Generationin Juha Mallat  ja Aseman Lapset ry:n 
Timo Kyllönen esittelivät toimintaansa lavalla, Aseman lasten 
bussi oli myös torilla 
 
Paikalla kävi n. 200 ihmistä, esiintyjinä kylän omat nuoret 
TBR ja Dj Nae ja isommat nimet Kevin Tandu ja Brädi 
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Koivukyläpäivä 24.5.2014 Koivutorilla 

Teemana ympäristön siisteys ja kierrättäminen 
 
Yhteistyö: Havukosken nuorisotalo, Kierrätyskeskus, Martat,  
kaupungin vihersuunnitteluosasto, sosionomiopiskelijat 
 
Koko perheen tapahtuma, ohjelmassa kierrätysmuotinäytös 
ja siivoustalkoot, opiskelijat jakoivat roskapihtejä ja siivoojille 
palkkioksi orvokkeja  
 
Muotinäytöksen malleina kyläläisiä isolla ikähaitarilla  2-
vuotiaasta seitsemänkymppisiin senioreihin, mallit valitsivat 
vaatteensa itse ja saivat ne myös omikseen 
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Kierrätysmuotinäytös 
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Suunnittele Koivukylä- t-paita! 
 

 

Oikeusministeriön rahoittama Koivukylän turvallisuushanke julistaa suunnittelukilpailun 7-16-vuotiaille koivukyläläisil-
le koululaisille. Koivukylä -t-paidassa tulee lukea Koivukylä, muuten saat käyttää omaa luovuuttasi! 

Suunnittele oma piirustuksesi tai pikselitaiteesi paidan etu- tai takapuolelle. Muista, että materiaalin tulee olla omaasi, 
eikä kopioitua. 

Kilpailun voittajalle on luvassa t-paitoja ja lippu päiväksi Flamingo Spa vesipuistoon itselleen ja kaverille/huoltajalle. 
Sijoille 2.-5. palkinnot ovat leffalippuja. 

Kilpailun voittanut työ julkistetaan Koivukyläpäivänä 24.5. Koivutorilla. 

Kilpailutöitä otamme vastaan huhtikuun 15. päivään asti sähköpostitse osoitteeseen 

paivi.paaskyvuori@vantaa.fi 

Työt voi lähettää seuraavissa tiedostomuodoissa (jpg, tif, psd, pdf, doc) tai A4-kokoisena piirustuksena nettikahvila 
Kafnettiin osoitteeseen Rautkallionkatu 3 01360 Vantaa. 

Parhaat ehdotukset ovat nähtävissä toukokuussa 2014 Koivukylän turvallisuushankkeen Facebook-sivuilla ja Koivuky-
lässä tapahtuu – Facebook- sivulla sekä Koivukylän Lähisanomissa. 

Lisätietoja: yhteisötyöntekijä Päivi Pääskyvuori, Vantaan kaupunki p.040-5790063 
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H Y P P Ä Ä   T E A T T E R I J U N A A N !  
 

Oletko ujo, oletko rohkea? Tule sellaisena kuin olet ja 
tuo kaverisikin. Tule kaivamaan itsestäsi esiin 

näytelmäkerhossa 
näyttelijä/lavastaja/maskeeraaja/kirjoittaja/laulaja/tanss

ija/muu esiintyjä?  
Teatteriohjaaja Minna Mäkinen odottaa sinua 

nuorisotalolla 3.4. 2014. 
 

10-12 –vuotiaiden ryhmä klo 15.30-17.00 
13-16 –vuotiaiden ryhmä klo 17.30-19.00 

seuraavat kerhokerrat: 
10.4. 
24.4. 
8.5. 
15.5. 

AINUTLAATUINEN TILAISUUS, TULE TEKEMÄÄN 
ITSESTÄSI TÄHTI! 

Kerhokerroilla välipalatarjoilu 
Tervetuloa! 
Yhteistyössä 

 
Koivukylän turvallisuushanke 

Havukosken nuorisotalo 



Teatterikerholaiset  lähtivät Lintsille 
26.5.2014 
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Ruokakerhossa 
Rekolan Martoilla oli 
vetovastuu.  
 
Ruokakerho oli 
matalan kynnyksen 
toimintaa 
asukastilassa. 
 
Siellä oli helppo 
tutustua muihin 
kylän asukkaisiin. 
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Kaikille naisille avoin 
  
  
  
  
  
  
  
  

aloittaa 17.1.2014! 
  

Paikka: asukastila Kafnetti 
Rautkallionkatu 3, Havukoski 
Aika: perjantaisin klo 17.30-20 

Päivät: 17.1., 31.1., 14.2.,28.2.,14.3.,28.3., 11.4. 
  

Tervetuloa leipomaan, laittamaan ruokaa ja 
ruokailemaan yhdessä! 

Tehdään hyvää ruokaa edullisista aineksista 
Eri kulttuurien ruokaa 

Ruoka-ainemaksu 2-4 e/kerta 
  

Lisätietoja: Päivi Pääskyvuori, p.040-5790063 
  

Järjestäjät: Rekolan Martat, 
Vantaan kaupungin maahanmuuttajatyö 

Vantaan kaupungin yhteisö- ja vapaaehtoistoiminta 
Rekolan seurakunta 
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Heureka tulee hulluksi on toiminnallinen näyttely mielentervey-
destä ja mielen hyvinvoinnista. 

 
Tuulikontin ja Kafnetin vapaaehtoisille järjestetään 21.5. retki Heure-
kaan.  
Ohjelmassa on lounas klo 11 Cafe Einsteinissa ja klo 12 lähtien tutus-
tumista tiedekeskus Heurekaan, jonka näyttelyihin voi tutustua rau-
hassa useamman tunnin ajan.  

HEUREKA TULEE HULLUKSI!  
 

Eli tapaamme Heurekan aulassa klo 10.45 ja menemme lounaalle yhdessä. Yhteiskuljetusta emme valitettavasti pysty 
paikalle järjestämään, joten suosittelemme kimppakyytien järjestämistä. 

 
Iloisin retkiterveisin Virva ja Päivi p.040-5790063 paivi.paaskyvuori@vantaa.fi 

 
Retken järjestää oikeusministeriön rahoittama Vantaan kaupungin Koivukylän turvallisuushanke 



Vapaaehtoiset Heurekan retkellä 
21.5.2014  
Tuulikontin ja Kafnetin vapaaehtoiskonkarit lähtivät yhteiselle 
retkelle. Heille on pidetty koko vuoden ajan 
työnohjaustapaamisia, ja keväällä alettiin päästä kehittämisen 
suuntaan. Vapaaehtoistyötä pitää arvostaa, varsinkin kun 
Koivukylän vapaaehtoiset ovat tehneet sitä vuosikymmenten 
ajan.  
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Toimari ry:n  
kanssa tehtiin 
yhteistyötä 
Koivukyläpäivän 
suunnitteluprosessi
ssa. 
 
Uusia ideoita syntyi 
ja niitä myös 
toteutettiin. 
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"Huolimatta ihmisten sosio-ekonomisesta tai etnisestä 
taustasta, yhteinen viesti näyttää olevan sama. 
Turvallisuudentunne lisääntyy, kun omat naapurit tunnetaan 
eikä heitä tarvitse pelätä. Apua saa tarvittaessa ja osallisuutta 
ja vaikuttamismahdollisuuksia voi toteuttaa omassa 
lähiympäristössä. Ei se näytä olevan sen 
monimutkaisempaa.” 
 
23.5.2014 Sisäisen turvallisuuden ohjelman blogissa 
Naapuriapu-työryhmän puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen, 
Setlementtiliitto   
http://www.intermin.fi/sisainenturvallisuus/ajankohtaista/1/0/pentti
_lemmetyinen_ei_se_nayta_olevan_sen_monimutkaisempaa_53766 
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