Viisaan
liikkumisen
ideakilpailu
nuorille
Osallistu Ja Voita 300 euron arvoinen lahjakorttipalkinto
KILPAILUTEEMOJA ON KAKSI:

1. Nuorten turvallisuus liikenteessä
2. Ympäristöystävällisen liikkumisen lisääminen
Kummastakin teemasta parhaan ehdotuksen tehnyt henkilö tai tiimi
palkitaan 300 euron arvoisella lahjakortilla. Toiseksi ja kolmanneksi
valittavat ehdotukset palkitaan 100 euron arvoisella lahjakortilla.
Lahjakortin kohteen voi valita muutamasta tarjolla olevasta vaihtoehdosta
(urheiluliike, uimahalli jne.).
Kilpailuun voi osallistua 12–17-vuotiaat Ylä-Savon alueella asuvat tai
opiskelevat nuoret yksittäisenä henkilönä tai ryhmänä. Kilpailuaihetta
voidaan myös työstää koulussa osana oppituntia, harrastusryhmää tms.

Kilpailussa haetaan ehdotuksia, joilla voidaan viestinnän,
toimintatapojen muutoksen, kilpailujen tai muun vastaavan toiminnan
kautta vaikuttaa siihen, että nuoret liikkuisivat turvallisemmin (teema 1)
tai entistä enemmän kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä tai muulla
polttomoottorittomalla ajoneuvolla (teema 2). Ideassa voivat myös
yhdistyä molemmat edellä mainitut teemat. Ideassa ehdotetun
toimenpiteen tai viestin kohderyhmänä voi olla suoraan nuoret,
heidän vanhempansa tai esimerkiksi vaikka harrasteryhmät.
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä vapaamuotoisen kuvauksen
ideasta. Kuvaus on suositeltavaa olla noin 0,5–1 sivua pitkä tai
vaihtoehtoisesti voit esittää ideasi (tai jo valmiin lopputuotteen)
videolla tai muussa vastaavassa formaatissa. Kilpailuehdotukset on
lähetettävä viimeistään 14.5.2021 osoitteeseen milla.talja(at)sitowise.
com tai WhatsAppilla numeroon 044 4279185. Halutessasi osallistua
kilpailuun, muistathan jättää ehdotukseen myös yhteystietosi.

KOULULAISTEN TURVALLISEN JA VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN
YLÄ-SAVON KUNNISSA -HANKE
Viisaan liikkumisen ideakilpailu on osa Koululaisten turvallisen ja
viisaan liikkumisen edistäminen Ylä-Savon kunnissa 2021 -hanketta.
Hankkeen ohjausryhmä valitsee kilpailun voittajat. Hankkeessa ovat
mukana Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Keiteleen, Lapinlahden,
Pielaveden, Rautavaaran, Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Hanke
on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tieliikenteen
turvallisuuden valtionavustusta.
Yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus,
Fiksusti kouluun -ohjelma ja Liikenneturva.
Lisätietoja hankkeesta ja kilpailusta:
Projektipäällikkö Milla Talja, milla.talja(at)sitowise.com

Vinkkejä ideakilpailuun osallistumiseen
Tässä on esitelty muutamia esimerkkejä nuorten turvallisen ja
ympäristöystävällisen liikkumisen lisäämiseksi. Ideasi ei tarvitse olla
kokonaan uusi vaan siinä voidaan hyödyntää tällä sivulla esiteltyjä tai
muita aikaisemmin kokeiltuja toimia. Ideasi voi myös liittyä kanavaan,
henkilöön tai tapoihin, joilla viesteistä saadaan nuoria koskettavia ja
tavoittavia.

Kilpailuideassa kannattaa
pyrkiä vastaamaan seuraaviin
kysymyksiin:

1. Kumpaan teemaan (vai molempiin) idea liittyy?
2. Kohderyhmä?
3. Idea lyhyesti kuvailtuna?
4. Mitä hyötyjä idean toteuttamisesta olisi? Mitä
ongelmaa ehdotuksella pyritään ratkomaan?

TOTEUTETTUJA VIISASTA LIIKKUMISTA EDISTÄVIÄ KAMPANJOITA, KILPAILUITA, TIEDOTTEITA YMS.

1. Pyöräilyn kilometrikisat
Pyöräilykuntien verkoston ja Fiksusti kouluun -ohjelman
järjestämät pyöräilyn kilometrikisat ovat useita vuosia
kannustaneet pyöräilemään. Työyhteisöjen, yhdistysten, seurojen,
harrastusporukoiden, ystäväporukoiden tai minkä tahansa
joukkueiden välinen leikkimielinen pyöräilyn kilometrikisa
järjestetään yleensä kesäisin ja talvisin. Lisäksi kouluille on
järjestetty oman kilometrikisa. Lue lisää koulujen kilometrikisasta
https://www.koulukilometrikisa.fi/ ja seuroille ja ystäväporukoille
avoimesta kilometrikisasta https://www.kilometrikisa.fi/

2. ilmastokasvatusmalli
Enemmän pyöräilyvaikuttamista -ilmastokasvatusmallissa
nostetaan esiin liikenteen ilmastovaikutukset ja tuodaan esiin
toimintamalli, jolla esim. koulussa näihin voidaan vaikuttaa
https://openilmasto-opas.fi/enemman-pyorailyvaikuttamista/

3. VIDEOT
Joensuussa jalkakäytävillä pyöräilyä haluttiin vähentää nostamalla
nuoret esimerkkiliikkujiksi. Nuorten kanssa tehtiin yhdessä
videoita, joiden tarkoituksena oli innostaa ja tuoda pyöräilyn
sääntöjä tutuksi. Videot löydät Joensuun kaupungin Youtubekanavalta Nuoret esimerkkinä pyöräilyetiketissä -soittolistalta
https://www.youtube.com/watch?v=Mk3m5o7z2Mc&list=
PLCwU1IPiXTe4IBP8zE_ndQypV3WFa8uno

4. tietovisa
Liikenneturvan Kun ajat, aja -tietovisa
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/kun_ajat_
aja_kysely.pdf

5. tiedote
Liikenneturvan tiedote vanhempien roolista nuorten
liikennekäyttäytymisessä https://www.liikenneturva.fi/
fi/ajankohtaista/tiedote/vanhempien-rooli-nuortenliikennekayttaytymisessa-merkittava

6. Juliste
Motivan Nuorten arkiliikunta lähtee lapsuudesta -juliste
https://fiksustikouluun.fi/wp-content/uploads/2020/07/
nuorten_arkiliikunta_lahtee_lapsuudesta.pdf

