Alle kouluikäiset (varhaiskasvatus ja neuvolat)
Kohderyhmä

Tavoite ja toteutustapa

Järjestäjä / vastuutaho

Ajoitus

Varhaiskasvatuksen ja
neuvoloiden
henkilökunta

Liikenneturvallisuusmateriaalin ja
osaamisen ylläpito
- Liikenneturvallisuuskoulutus
esim. kuukausipalaverin
yhteydessä
- Liikenneturvallisuusaiheisen
materiaalin tarkistaminen
- Turvaliivien lahjoitus
päivähoitoikäisille ja henkilöstölle.

Hallintokunnan vastuuhenkilö
liikenneturvallisuusryhmässä

- Koulutus
joka 5. vuosi
tai
tarvittaessa
useammin
- Materiaalin
tarkistus
vuosittain
elokuussa

Liikennevalistus opetustuokioissa
ja teemapäivissä (esim.
heijastimet heilumaan).

Päiväkodit

Lapset

Lähiympäristön turvallisuuden
kartoittaminen
- Lähiympäristön vaaranpaikkojen
kartoitus, turvallisten reittien
suunnittelu.
- Tulevan koulumatkan
vaaranpaikat lapsen
näkökulmasta; toteutetaan
yhdessä vanhemman kanssa esim.
valokuvaamalla lapsen
näkökulmasta matkan vaaralliset
kohdat. Kuvaukset käydään
yhdessä läpi päiväkodilla.

Päiväkodit, perhepäivähoito,
vanhemmat

Kevät

Esikoululaiset

Turvalliset koulumatkat
- Kävelevän koulubussin
edistäminen tulevalla
koulumatkalla (mahdollisuus
saattaa lapset kouluun kävellen);
selvitetään yhteiset koulumatkat,
yhteydenpitokanavana esim.
Facebook.
- Tulevasta koulumatkasta
keskustelu vanhempien kanssa.

Vanhemmat, päiväkodit,
perhepäivähoito

Syksy

Lapset,
vanhemmat

Poliisin vierailu päiväkodilla,
mahdollisesti vanhempainillassa.

Päiväkodit

Lapset,
vanhemmat

Liikenneturvallisuusvalistus lapsille
ja vanhemmille erilaisten
tapahtumien kautta
- Päiväkodin pihaseikkailu
- Tapahtumapäivä perheille –
(ohjeistetaan saapumaan kävellen
tai pyörällä)
- Heijastinseikkailu pimeässä
tilassa / ulkona
- Polkupyöräretki
liikennekasvatusteemalla.

Päiväkodit

Lapset

Lapset

Yhteistyössä Liikenneturva

Päiväkodit
Yhteistyössä esim. paikallinen
yhdistys tai yritys

Yhteistyössä Liikenneturva

Yhteistyössä poliisi,
Liikenneturva

Yhteistyössä Liikenneturva

Kevät /
syksy

Vanhemmat

Vanhempien rooli esimerkkinä
lapsille turvallisuusmyönteisessä
liikennekäyttäytymisessä
- Muistutus turvavarusteiden
käytöstä
- Liikenneturvallisuusaiheisen
materiaalin jako
- Liikenneturvallisuusinfo (esim.
lyhyt iskulause) tiedotteen
loppuun

Neuvola- ja
päiväkotihenkilöstö

Vanhemmat

Liikenneturvallisuusvalistus
perhevalmennuksen yhteydessä ja
arkiliikunnan merkityksen
korostaminen pienestä pitäen

Neuvolat

Liikenneturvallisuusasiat mukaan
yhdistysten toimintaan ja
tapahtumiin
- Liikenneturvallisuusaiheinen
koulutus yhdistyksille

Yhdistykset, päiväkodit

Yhdistykset
(esim. MLL,
partio, 4H,
urheiluseurat),
lapset,
vanhemmat

Yhteistyössä Liikenneturva

Yhteistyössä Liikenneturva

Jatkuvaa

Alakouluikäiset (alakoulut)
Kohderyhmä

Tavoite ja toteutustapa

Järjestäjä / vastuutaho

Ajoitus

Perusopetuksen
henkilökunta

Liikenneturvallisuusmateriaalin ja
osaamisen ylläpito
- Liikenneturvallisuuskoulutus
- Liikenneturvallisuusaiheisen
materiaalin tarkistaminen

Hallintokunnan
vastuuhenkilö
liikenneturvallisuusryhmässä

- Koulutus
joka 5. vuosi
- Materiaalin
tarkistus
vuosittain
elokuussa

Oppilaat

Liikennekasvatuksen
sisällyttäminen
opetussuunnitelmaan
- Osallistuminen koulujen
liikennekasvatusviikkoon,
Pyöräilyviikkoon, Liikkujan
viikkoon

Sivistystoimen johto, koulut

Jatkuvaa

Oppilaat

Turvallisen pyöräilyn edistäminen
- Pyöräilypassin / -kortin
suorittaminen, jonka jälkeen
oppilas saa kulkea pyörällä
kouluun
- Koulun ohjeistus koskien
alimpien luokkien oppilaiden tuloa
pyörällä kouluun. Suositellaan
mm. pyöräilevää koulubussia ja
lähiympäristöön tutustumista
aikuisen kanssa.
- Pyöräilyn ajotaitokisa ja
pyöräilyn teemaviikko
- Liikenneturvallisuusvalistus
(turvavarusteiden käyttö, säännöt
yms.) koulupäivän aikana
tehtävillä matkoilla

Koulut

Jatkuvaa,
ajotaitokisa
joka 2. vuosi

Turvavarusteiden käytön
lisääminen
- Edellytys pyöräilykypärän ja
muiden turvavarusteiden käytöstä
koulumatkoilla ja retkillä
- Sitoumus turvavarusteiden
käytöstä (esim. pyöräilykypärä,
heijastin, pyörän valot) ja käytön
tarkkailu myöhemmin
- Turvavarusteiden käytön
lisääminen sisällytetään koulun
järjestyssääntöihin
- Turvavarusteiden lahjoitus
oppilaille (esim. pyöräilykypärä,
heijastin, heijastinliivi, pyörän
valot)

Koulut, vanhemmat

Jatkuvaa

Vanhempainyhdistys
Yhteistyössä esim. Lions
club, MLL, SPR, paikalliset
yritykset

Syksy /
kevät

Liikenneturvallisuusaiheinen
piirustus-, valokuvaus- tai
julistekilpailu, asiasta kertominen
vanhempainilloissa ja
tiedottaminen lehdistössä

Koulut,
liikenneturvallisuusryhmä

Oppilaat

Oppilaat

Yhteistyössä Liikenneturva

Yhteistyössä Liikenneturva,
Autoliitto

Oppilaat

Info turvallisesta liikkumisesta
pimeän aikaan (heijastimen
havainnollistaminen, jalankulkijan
näkyminen ison ajoneuvon
kuljettajan näkökulmasta)

Koulut

Alimpien
luokkien
oppilaat

Kävelevän tai pyöräilevän
koulubussin edistäminen
(selvitetään yhteiset koulumatkat,
mahdollisuus saattaa lapset
kouluun kävellen tai pyörällä,
yhteydenpitokanavana esim.
Facebook)

Koulut, vanhemmat,
päivähoito

Oppilaat,
vanhemmat

Poliisin vierailu kouluilla,
mahdollisesti vanhempainillassa

Koulut

6.
luokkalaiset
ja vanhemmat

Vanhempainillan teemana
”Turvallisesti yläkouluun”, asian
käsittely myös oppilaiden kanssa

Koulut

Vanhemmat

Liikenneturvallisuusvalistus ja
tiedotus vanhemmille
- Liikenneturvallisuusasiat esillä
vanhempainillassa (mm.
turvavarusteiden käyttö)
- Tiedotus vanhemmille
toimitettavien tiedotteiden
yhteydessä ja koulun nettisivuilla
(esim. Liikenneturvallisuus-ruutu
nettiin), Peda-netin
hyödyntäminen tiedottamisessa
- Valistus koulun ”avointen ovien
päivässä” tai lauantai-työpäivässä

Koulut

Koulukuljettajien koulutustilaisuus
(painotus erityisesti kuljettajan
roolissa liikennekasvattajana)

Kunta, ELY-keskus, poliisi,
Liikenneturva

Koulukuljetusten
suorittajat

Syksy

Yhteistyössä Liikenneturva,
poliisi, rahtarit
Syksy

Yhteistyössä poliisi
Kevät

Yhteistyössä Liikenneturva

Yhteistyössä Liikenneturva

3 – 5 vuoden
välein
Alkusyksy
2013

Nuoret ja vapaa-aika (yläkoulut, 2. aste, nuoriso ja vapaa-aika)
Kohderyhmä

Tavoite ja toteutustapa

Järjestäjä / vastuutaho

Ajoitus

Oppilaitosten
ja
nuorisotoimen
henkilökunta

Liikenneturvallisuusmateriaalin ja
osaamisen ylläpito
- Liikenneturvallisuuskoulutus
- Opettajien ja nuorisotoimen
henkilöstön
liikenneturvallisuuskoulutus
(Opettajailtapäivä)
- Liikenneturvallisuusaiheisen
materiaalin tarkistaminen

Hallintokunnan
vastuuhenkilö
liikenneturvallisuusryhmässä

- Koulutus
joka 5. vuosi
- Materiaalin
tarkistus
vuosittain
elokuussa

Yläkoulun
oppilaat

Liikennekasvatuksen
sisällyttäminen
opetussuunnitelmaan
- Osallistuminen koulujen
liikennekasvatusviikkoon,
pyöräilyviikkoon, liikkujan
viikkoon

Sivistystoimen johto, koulut

Yläkoulun
oppilaat
vuosiluokittain

Liikenneturvallisuusaiheinen
valistus yläkoulujen
vanhempainilloissa (teemana mm.
mopoilu, mopoautot, traktorit,
mönkijät, peltoautot)

Koulut

Yläkoulun ja
2. asteen
opiskelijat

Turvavarusteiden käytön
lisääminen
- Heijastinliivien jakaminen
- ”Muodikkaiden” heijastinliivien
tai heijastimien tekeminen (esim.
Angry Birds –liivi)
- Kampanja / tempaus pimeällä
näkymisen tärkeydestä (heijastin,
pyörän valot)

Kunnat, oppilaitokset

Turvallinen pyöräily
- Palkitaan turvavarusteiden
käytöstä (pyöräilykypärä, pyörän
valot) esim. pyöräilyviikolla
- Valistus pyöräilykypärän
käytöstä (nuorille ja vanhemmille)
- Koulut antavat kehotuksen
käyttää kypärää koulumatkoilla
- Koulut velvoittavat käyttämään
kypärää koulupäivän aikana
tehtävillä matkoilla
- Huomautus kypärän
käyttämättä jättämisestä
- Kampanja/tempaus
pyöräilykypärän käytöstä (jaetaan
esim. karkkia tai ruusuja)

Koulut

Yläkoulujen ja
2. asteen
oppilaat

Yhteistyössä Liikenneturva

Jatkuvaa

Yhteistyössä Liikenneturva
ja poliisi

Yhteistyössä paikalliset
yritykset
Liikenneturvallisuusryhmä
Yhteistyössä Liikenneturva
ja poliisi

Yhteistyössä Liikenneturva
ja poliisi

Liikenneturvallisuusryhmä
Yhteistyössä Liikenneturva
ja poliisi

Syksy

Yläkoulun ja
2. asteen
opiskelijat

Liikenneturvallisuusaiheinen
valistus ja tiedotus kouluissa sekä
nuorisotoimen tilaisuuksissa ja
tiloissa, lisäksi poliisin ja
Liikenneturvan valistuskäynnit.
Aiheina mm.:
- Pyöräilykypärä, pyörän valot ja
muut turvavarusteet
- Mopoilu, mopoautot, traktorit
- Vauhdin hurma
- Liikenne ja päihteet (esim.
Ehkäisevän päihdetyön viikolla)

Oppilaitokset, nuorisotoimi

Nuoret

Turvalliset harrastusmatkat ja
vapaa-ajan kuljetukset
- Laaditaan pelisäännöt
harrastusmatkojen kuljetuksista
- Yhdistyksille ja urheiluseuroille
jaetaan
liikenneturvallisuusaiheista
materiaalia
- Kuljetusten tilaamisessa kunta
asettaa etusijalle
kuljetusyritykset, joiden
ajoneuvoissa on alkolukko

Vapaa-ajan toimi,
yhdistykset, urheiluseurat

Nuoret

Liikenneturvallisuusaiheiset
kilpailut (mm. Mopomestari,
pyöräilykilpailut)

Kunnat, Autoliitto

Oppilaat,
vanhemmat

Kuljetus- ja
liikenneturvallisuustiedote
(nykyisen kuljetustiedotteen
laajentaminen) jaetaan ja
päivitetään vuosittain

Koulut

Liikkujat

Juoksijoiden, rullaluistelijoiden,
pyöräilijöiden, hiihtäjien yms.
turvallisuus
- Näkyminen pimeällä
(heijastimet, heijastinliivi)
- Muun liikenteen havainnoiminen
(musiikin kuuntelun korvanapeista
aiheuttamat vaaratilanteet)
- Liikenneturvallisuusvalistus
kuntokauden avaustilaisuudessa

Liikuntatoimi, urheiluseurat

Kuntalaiset

Liikenneturvallisuus mukaan
Amazing grase -tapahtumaan

Seurakunnat

Kuljetusyrittäjät

Yhteistyössä Liikenneturva,
poliisi, paikalliset moottoriyms. kerhot

Syksy

Kesä /
alkusyksy

Työikäiset
Kohderyhmä

Tavoite ja toteutustapa

Järjestäjä / vastuutaho

Ajoitus

Henkilökunta
(mm.
tekninen
toimi)

Liikenneturvallisuusmateriaalin ja
osaamisen ylläpito
- liikenneturvallisuuskoulutus
(Tieturva-koulutukset sekä muu
liikenneturvallisuuskoulutus)
- Koulutus vaikeissa
keliolosuhteissa ajamisesta
- Liikenneturvallisuusaiheisen
materiaalin tarkistaminen

Hallintokunnan
vastuuhenkilö
liikenneturvallisuusryhmässä

- Koulutus
joka 5. vuosi
- Materiaalin
tarkistus
vuosittain
elokuussa

Työikäiset,
kesäasukkaat,
matkailijat

Kesäliikenteen turvallisuuden
parantaminen
- Tiedotus yhteistyössä paikallisen
median, yritysten ja yhdistysten
kanssa (esim. paikallislehden
kesäliite)
- Poliisin valvonta
- Liikenneturvallisuus teemaksi
kesäkauden alun tapahtumiin
mm. yhteiskuljetuksiin
opastaminen jne.
- Rattijuopumus- ja
tankojuopumusasiat esille
tiedotusvälineissä

Liikenneturvallisuusryhmä

Kesä

Työikäiset,
kesäasukkaat,
matkailijat

Peuraonnettomuuksien
vähentäminen
- Tiedottaminen
- Tienvarsiraivaukset
- Infotaulu/muistutus peuroista
kesäaikaan esim. Lasitehtaan
pihaan
- Yhteistyö paikallisten
riistanhoitoyhdistysten kanssa

Liikenneturvallisuusryhmä,
ELY-keskus, tekninen toimi

Syksy

Työikäiset

Pyöräilyn turvallisuuden
parantaminen
- Tiedottaminen pyöräilyn
säännöistä
- Pyörähuoltotempaus yrityksissä
- Turvavarusteiden käyttöön
liittyvät kampanjat ja haastekisat
- Turvavarusteiden jakaminen tai
hankinnan tukeminen (mm.
heijastinliivit, pyörän valot)
- Palkitaan turvavarusteiden
käytöstä
- Kampanja/tempaus
pyöräilykypärän käytöstä (jaetaan
esim. karkkia tai ruusuja)

Liikenneturvallisuusryhmä

Kevät

Yhteistyössä paikalliset
yhdistykset ja yritykset,
Liikenneturva ja poliisi

Yhteistyössä Liikenneturva,
poliisi ja paikalliset yritykset

Työikäiset

Kävelyn turvallisuuden
parantaminen
- Tiedottaminen
- Kampanjat esim. heijastimen
käytöstä (havainnollistaminen!) ja
liukastumistapaturmien
ehkäisystä
- Jalkine-esittely työpaikoilla ja
tapahtumissa
- Turvavarusteiden jakaminen tai
hankinnan tukeminen
(liukuesteet)
- Heijastinliivien hankinta kunnan
työntekijöille

Kunta,
liikenneturvallisuusryhmä,
Autoliitto

Syksy

Työikäiset

Turvallisen ja taloudellisen /
ennakoivan ajon kurssi
(teoriaosuus ja mahdollisesti ajoopetus)

Kunta, yritykset,
kansalaisopisto

Kuntalaiset

Liikenneturvallisuusaiheinen ja
liikkumisen ohjaukseen liittyvä
tiedotus mm. kunnan nettisivuilla

Kunta

Jatkuvaa

Ammattiliikenne

Ammattiliikenteen turvallisuus
(mm. puutavarakuljetukset)
- Muistutetaan mm.
työterveyskäynneillä ja valvonnan
yhteydessä turvalaitteiden
käytöstä ja esimerkillisestä
käyttäytymisestä. - Haastetaan
yritykset mukaan toimintaan

Työterveyshuolto, yritykset

Jatkuvaa

Eläimet
liikenteessä

Turvallinen ratsastus ja
hevoskuljetukset

Hevosopisto

Ikäihmiset
Kohderyhmä

Tavoite ja toteutustapa

Järjestäjä / vastuutaho

Ajoitus

Henkilökunta
(perusturva)

Liikenneturvallisuusmateriaalin
ja osaamisen ylläpito
- Liikenneturvallisuuskoulutus
- Turvallisen liikkumisen opastus
henkilöstölle
- Liikenneturvallisuusaiheisen
materiaalin tarkistaminen

Hallintokunnan
vastuuhenkilö
liikenneturvallisuusryhmässä

- Koulutus
joka 5. vuosi
- Materiaalin
tarkistus
vuosittain
elokuussa

Ikäihmiset

Turvallisen liikkumisen
edistäminen
- Kotikäyntien yhteydessä
muistutetaan turvavarusteiden
ja apuvälineiden käytöstä.
- Turvallisen liikkumisen
opastus.
- Tiedote ikäihmisille.
- Käytännön harjoituksia
turvavarusteiden käytöstä
avustajien kanssa esim.
vanhusten viikolla
- Turvaliivien ja heijastimien
jakaminen ja käytön ohjeistus

Kotipalvelun henkilöstö

Jatkuvaa

Ikäihmiset

Liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät
tapahtumat (esim.
vanhustenviikolla yleisöluento).

Vanhusneuvosto,
terveydenhoito, fysioterapia

Ikäihmisten
liikenneviikko

Ikäihmiset

Liukastumistapaturmien ehkäisy
- Liukuesteiden jakaminen
- Hiekoitusmurskeen jakaminen
- Penkkien sijoittaminen kevyen
liikenteen väylille sekä
kauppojen tuulikaappeihin
liukuesteiden kiinnittämisen
helpottamiseksi
- Tiedotusta oman kunnon ja
tasapainon ylläpidosta

Kunta, ELY-keskus,
paikalliset yritykset

Syksy/talvi

Ikäihmiset

Palautekanavan luominen esim.
nettiin (ruusut, risut, uudet
ideat)
nopea reagointi
tarvittavilla toimenpiteillä

Tekninen toimi

Ikäihmiset

Ikäautoilijan kuntokurssi,
samassa yhteydessä
talvirenkaiden vaihto esim.
vanhusten viikolla

Liikenneturva, Nuorten
työpaja, FAI

Ikäihmiset

Ikäihmisten valistaminen
lääkkeiden vaikutuksesta
ajamiseen

Omaiset, kotipalvelu,
lääkäri, apteekki

Yhteistyössä Liikenneturva

Ikäihmiset ja
työikäiset

Avaimet arkipyöräilyyn
(turvallisen pyöräilyn kurssi)

Ikäihmisten yhdistykset,
perusturva, Liikenneturva,
kansalaisopisto

Perusturva

Hyvinvointimessut 2013: Tietoa
turvallisesta, esteettömästä ja
lihaskuntoa ylläpitävästä
liikkumisesta

Kunnat, Forssan seudun
kehittämiskeskus

