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Webinaari kuntien 

liikenneturvallisuustyöstä 9.12.

• Liikenneturvan, Traficomin, Väylän ja Kuntaliiton 

järjestämä webinaari perjantaina 9.12 klo 9.30 -

14.00. 

• Aiheina mm: erilaiset 

liikenneturvallisuushankkeet, kävelyn 

suunnitteluohje ja taajamien nopeusrajoitukset 

sekä muut ajankohtaiset.

• Liikenneturva.fi/Kuntawebinaari 

http://www.liikenneturva.fi/Kuntawebinaari


Vanhempien tukeminen 

liikennekasvatustyössä 

• Vanhemmat ovat tärkeitä roolimalleja ja liikennekasvattajia lapsilleen. 
Liikenneturva on tuottanut uusia tuotteita vanhempien 
liikennekasvatustyön tukemiseen. 

• Verkkosivu liikenneturva.fi/LapsiOppiiMallista sisältää animaatioita, 
jotka tukevat vanhempia liikennekasvatuksessa. Sivulla voi myös 
esimerkiksi testata, millainen liikennekasvattaja on.

• Päiväkotien ja neuvoloiden tilattavissa on uusia paino- ja printtituotteita 
vanhemmille ja lapsille jaettaviksi. 

• Tuotteissa on toisella puolella lapsille värityskuva ja toisella puolella 
tietoa vanhemmille.

• Uusi varhaiskasvatuksen opetusmateriaali tukee ammattilaisten ja 
kotien välistä yhteistyötä.

• Uusi opetusmateriaali myös koulumatkan harjoittelun tukemiseen.

• Liikenneturvan soittolista alle kouluikäisten lasten vanhemmille 
Youtubessa: liikenneturva.fi/videotvanhemmille

http://www.liikenneturva.fi/lapsioppiimallista
https://www.liikenneturva.fi/opetusmateriaalit/?liik_education_group=varhaiskasvatus-0-7-vuotta
https://www.liikenneturva.fi/opetusmateriaalit/liikennekasvatus-yhteistyossa-kotien-kanssa-animaatiot-ja-varitystehtava/#3a20d403
https://www.liikenneturva.fi/opetusmateriaalit/koulumatkan-harjoittelu/#3a20d403
http://www.liikenneturva.fi/videotvanhemmille


Kysely äitiys- ja lastenneuvoloissa 

työskenteleville terveydenhoitajille

• Selvitämme äitiys- ja lastenneuvoloissa työskentelevien 

terveydenhoitajien ja muiden ammattilaisten näkemyksiä 

Liikenneturvan tuotteista.  

• Vastausten perusteella kehitämme tuotteitamme neuvoloille.

• Postitamme kaikille kyselyyn vastanneille kiitokseksi Desing-

heijastimen ja materiaalipaketin Liikenneturvan tuotteista 

neuvoloille.

• Kiitos, jos voit markkinoida kyselyä eteenpäin!

• Kysely on auki 1.9.2022–31.3.2023

• Osoitteessa: 

liikenneturva.fi/neuvolakysely



Filla&Rilla ja uusi tieliikennelaki

• 3.–6.-luokkalaisille suunnattu ilmainen selainpohjainen

digitaalinen oppimisympäristö

• Lisätään lasten pyöräilyturvallisuutta ja kehitetään turvallisen

pyöräilyn mahdollistavia tietoja, taitoja ja asenteita

• Tuetaan kasvattajien suunnitelmallista ja pitkäjänteistä

liikennekasvatustyötä

• Filla&Rillan suomenkielinen versio päivitetty uuden

tieliikennelain mukaiseksi – kuvat, videot, tekstit

• Muutokset keskitetty sisältöihin, käyttäjäkokemus samanlainen

• Ruotsienkielinen versio vielä päivittämättä



Nuorisotyöntekijöiden koulutukset

• Syksyn koulutus 1.11. klo 12.30-14.00 

Teamsissa.

• Lisätietoja ja ilmoittautumiset nettisivujemme 

kautta. 

• Tilattavissa myös paikallisia 

nuorisotyöntekijöiden koulutuksia tarpeen 

mukaan. Kysy lisää oman alueesi 

yhteyspäälliköltä. 

https://www.liikenneturva.fi/koulutus/koulutukset-nuorisotyontekijoille/#49c587ec


Liikenneluotsien Teams-tapaaminen 

maanantaina 31.10.2022 klo 14-15
liikenneturva.fi/liikenneluotsit

http://www.liikenneturva.fi/liikenneluotsit


Tunne liikennesäännöt –kampanja

• Fokuksessa:

• autoilijoiden ja pyöräilijöiden väliset väistämissäännöt

• suojatiekäyttäytyminen & kouluteiden turvallisuus.

• Yli puolet suomalaisista kokee, että autoilijoiden 

ja pyöräilijöiden väliset väistämissäännöt 

osataan huonosti. 

• Materiaalia, kuvia & animaatioita: 

Liikenneturva.fi/TunneLiikennesäännöt

http://www.liikenneturva.fi/tunneliikennesäännöt


30 km/h

• Viestintää 

alemmista 

nopeusrajoituksista 

ja niiden 

noudattamisesta 

vkolla 37

• Liikenneturva.fi/30

http://www.liikenneturva.fi/30


Rengasratsiat

• Valistusluontoiset rengasratsiat 

viikolla 37 ympäri Suomen.

• Ratsaa renkaasi ajoissa.



Aja oikein -sähköpotkulaudallakin

• Sähköpotkulautailun sääntöjä kertaava ja 

turvalliseen ajotapaan kannustava kampanja 

käynnistyy jälleen elo-syyskuussa.

• Materiaalit ja muu aineisto: 

Liikenneturva.fi/AjaOikein

http://www.liikenneturva.fi/ajaoikein


Heijastinkampanja

• Kampanja-aika 28.9.-12.10.

• Valtakunnallinen heijastinpäivä 

lauantai 1.10.

• Kampanjassa herätellään 

heijastimen käyttöön 

urheiluvertauksen kautta.

• Ydinviestinä: Kausi alkaa – ole 

#vahvastinäkyvä

• Liikenneturva.fi/Heijastin

https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/heijastin/

