Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä

MIEHIKKÄLÄN TOIMENPIDEKORTTI
(KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET)

MIEHIKKÄLÄN KUNNAN TOIMENPITEITÄ
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2

Huom! Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja koordinointi tapahtuu Kaakon kaksikon liikenneturvallisuustyöryhmässä

TOIMENPIDE

HUOLEHTII

OSALLISTUU

AJOITUS

Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän perustaminen Vironlahden
kunnan kanssa (Kaakon kaksikon liikenneturvallisuustyöryhmä)

Tekninen toimi

Muut
hallintokunnat

2016

Liikenneturvallisuustoimijatyön pilotointi yhdessä seudun kuntien kanssa

Tekninen toimi
ELY-keskus

Muut kunnat

2016-2017

Etelä-Kymenlaakson liikenneturvallisuustyön seuranta liitetään osaksi
seudullista liikenneryhmää

ELY-keskus

Kunnat,
Liikenneturva

2016

Liikennekasvatuksen sisällyttäminen kunnan opetus- ja
varhaiskasvatussuunnitelmiin

Sivistystoimi

Liikenneturva

2016-2017

Liikenneturvallisuustilastojen ja -tavoitteiden linkitys
hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan

Sote-palvelut

Litu-toimija

Vuosittain

Liikenneturvallisuusteeman käsittely terveydenedistämistyöryhmässä
(teemakokoukset, tilastokatsaukset jne.)

Sote-palvelut

Litu-toimija,
Liikenneturva

Vuosittain

Selvitetään mahdollisuudet kytkeä liikennekasvatusteemoja
liikuntaneuvonnan kehittämishankkeen sekä Liikkuva koulu hankkeen toimiin

Liikuntapalvelut

Litu-toimija

2016

Alle kouluikäisten lasten parissa työskentelevien perehdyttäminen
liikennekasvatustyön sisältöihin ja toimintamalleihin

Varhaiskasvatus

Liikenneturva
(Kouluttaja)

2017
syksy

Opettajille suunnatut tietoiskut liikennekasvatustyön toimintamalleista
(alakoulu 1 h, yläkoulu 1 h)

Sivistystoimi

Liikenneturva
(kouluttaja)

2016
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Huom! Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja koordinointi tapahtuu Kaakon kaksikon liikenneturvallisuustyöryhmässä

TOIMENPIDE

HUOLEHTII

OSALLISTUU

AJOITUS

Tietoisku nuorten liikennekasvatuksen sisällöistä ja toimintamalleista
seudullisessa SVoima työryhmässä ja ohjaajatapaamisissa

Kuntien
liikuntapalvelut

Liikenneturva
(kouluttaja)

8/2016

Turvallisesti harrastuksiin teeman käsittely/esittely yhdistysten ja -seurojen
tapaamisessa

Liikuntapalvelut

Litu-toimija

2016

Kotihoidon henkilöstön ja muiden ikäihmisten parissa työskentelevien
perehdyttäminen liikenneturvallisuusasioihin; työliikenteen turvallisuus +
ikäihmisten liikenneturvallisuustyö sisällöt

Ikäihmisten
palvelut

Liikenneturva
(kouluttaja)

2017
kevät

Koululaiskuljettajille suunnattu liikenneturvallisuustilaisuus

Sivistystoimi

Liikenneturva,
Poliisi

2017
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Huom! Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja koordinointi tapahtuu Kaakon kaksikon liikenneturvallisuustyöryhmässä

TOIMENPIDE

HUOLEHTII

OSALLISTUU

AJOITUS

Valtakunnallisten viisaan liikkumisen teemapäivien ja -viikkojen
jalkauttaminen kunnan eri yksiköissä
- Kevät: Pyöräilyviikko; Pyörällä kouluun ja Pyörällä töihin päivät

Kaikki toimialat,
liikuntaneuvonta

Liikenneturva

Vuosittain

Liikenneturvallisuustempausten järjestäminen tai teeman esille tuominen
muiden valtakunnallisten teemaan sopivien kampanjoiden yhteydessä

Kaikki toimialat

Liikenneturva

Vuosittain

Liikenneturvallisuustempausten järjestäminen tai teeman esille tuominen
osana paikallisia tapahtumia (vuoden aikaan sopivalla teemalla)

Litu-ryhmä

Liikenneturva

Vuosittain

Litu-ryhmä

Liikenneturva,
ELY, poliisi

Vuosittain

Sivistyspalvelut

Liikenneturva,
ELY

Vuosittain

Päivähoito,
koulut, kouluterveydenhoito,
neuvola jne.

Litu-toimija

Jatkuvaa

Pelastuslaitos,
poliisi, koulut

Liikenneturva,
ELY

2016
syksy

- Syksy: Liikkujan viikko, Energiansäästöviikko, Heijastinpäivä jne.

- Kestävän kehityksen viikko, Tapaturmapäivä, Ehkäisevän päihdetyön viikko, Vanhusten
päivä ja -viikko, Kehitysvammaisten viikko, Kansainvälinen valkoisen kepin päivä jne.

- esim. Pikkukylien pikkumarkkinat, Kaakon kaksikon pyörävaellus, Harrastemessut

Liikenneturvallisuustyöryhmän ja sidosryhmien yhteiset näkymistempaukset
- heijastin ja -pyörävalotempaukset, suojatietempaukset, kännykkäratsiat jne.

Koulujen kannustaminen ja avustaminen mukaan valtakunnalliseen
Liikenneturvallisuusviikkoon ja Fillarimestarikilpailuun (vko 37)
Lasten huoltajien tukeminen liikennekasvatustehtävässä

- Valmiita toimintamalleja ja aineistoja: Liikennekirje ekaluokkalaisen vanhemmille,
Seiskaluokkalainen liikenteessä esite, Turvallisesti harrastuksiin esite, mopoilun
turvallisuuteen liittyvät aineistot ja tietoiskut jne.
- Muita mahdollisuuksia: teemalliset vanhempainillat, huoltajaa ja lasta yhdessä
osallistavat kyselyt, koko kouluyhteisöä sitovat liikkumisen pelisäännöt jne.

Liikenneturvallisuuskiertue yläkoulun 8-luokkalaisille
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TOIMENPIDE

HUOLEHTII

OSALLISTUU

AJOITUS

#Rohkee kampanjan ja Tarkkaamattomuusteeman jalkauttaminen
nuorisotalolla ja kouluissa

Liikuntapalvelut

Liikenneturva

2016-2017

Henkilöstöhallinto

Liikenneturva

Jatkuvaa

Litu-ryhmä

Litu-toimija

2016
syksy

Tekninen toimi

Litu-toimija

2016
syksy

Hyödynnetään henkilöstölehteä sekä Kaakon kaksikon liikuntatoimen
Facebook sivua liikenneturvallisuusviestinnässä

Liikuntapalvelut

Litu-toimija, Lituryhmä

Jatkuvaa

Liikenneturvallisuusteeman käsittely Kymenlaakson vanhusneuvostojen
yhteistapaamisessa (Vironlahdella syksyllä 2016)

Vanhusneuvostot

Liikenneturva

2016
syksy

Ikäautoiluun liittyvän teematilaisuuden järjestäminen

Ikäihmisten
palvelut

Liikenneturva
(kouluttaja)

2017

Kunnan työntekijöiden kannustaminen viisaisiin liikkumisvalintoihin

- Työliikenteen turvallisuuskysymysten kartoitus ja toimintamallien kehittäminen
- Valtakunnallisten viisaan liikkumisen teemaviikkojen jalkauttaminen
- Kävelyn ja pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden edistäminen osaksi tyhy-toimintaa

Muodostetaan kunnan sisäiseen viestintään valtakunnallisiin kampanjoihin ja
vuodenaikateemoihin kytkeytyvä vuosikello
Laaditaan kunnan www-sivuille liikenneturvallisuustyötä ja -suunnitelmaa
esittelevä tiivis kokonaisuus
- perustiedot suunnitelmasta ja kunnan liikenneturvallisuustilanteesta

