
Oman yhteisön turvallinen liikkuminen -
Liikenneluotsikirjeen tilaajaksi ikäryhmässä 65+

• Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Liikenneluotsikirjeen tilaaja saa 

tietoa ajankohtaisista liikenneturvallisuusteemoista ja vinkkejä 

siihen, miten hän voi nostaa näitä esiin omassa yhteisössään.

• Ikääntyminen ja vanhuuseläkkeelle jääminen muuttaa ihmisen 

liikkumista liikenteessä. Omia tottumuksia ja ikääntymisen 

vaikutuksia turvalliseen liikkumiseen on hyvä tarkastella yhdessä.

• Suosittelemme Liikenneluotsikirjettä erityisesti vanhusneuvoston 

jäsenille, jotka voivat viedä tietoa eteenpäin omassa yhteisössään 

tai suositella kirjeen tilaamista sopivalle henkilölle yhteisössään.

• Liikenneluotsikirjeen tilaaminen omaan sähköpostiosoitteeseen käy 

helposti osoitteessa www.liikenneturva.fi/liikenneluotsit.  
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http://www.liikenneturva.fi/liikenneluotsit


Puhutaan ajoterveydestä
- verkkoaineisto kuljettajan läheisille

• Tietoa, vinkkejä ja työkaluja ajamisen 

turvallisuuden puheeksi ottamiseen

• Teemoja

• Omat huolenaiheet ja tilanteen hahmottaminen

• Erilaisia puheeksi ottamisen tapoja

• Turvallisen ajamisen tukeminen

• Liikkuminen ajamisen lopettamisen jälkeen

• Asiantuntija-apu ja tuki

• Osoitteessa 

www.liikenneturva.fi/puhuajoterveydestä

http://www.liikenneturva.fi/puhuajoterveydestä


Liikenneturvan uusi Sähköisellä 
liikkumisvälineellä -opas

Sisältö
• Tiedä, millä ajat

• Tunne liikennesäännöt

• Ajokunto ja ajoterveys

• Turvallisesti liikenteeseen

• Mikä laite sopii minulle?

• Turvallista matkaa

Suunniteltu erityisesti ikääntynyt ja hänen 
liikkumistarpeet huomioiden. 

Hyödyllinen myös läheisille.

Saatavilla sähköisesti ja printtinä.
• Sähköinen opas: www.liikenneturva.fi/sähköllä

• Paperioppaan tilaukset: johanna.lorentz@liikenneturva.fi
tai p. 020 7282 327.

http://www.liikenneturva.fi/sähköllä
mailto:johanna.lorentz@liikenneturva.fi


Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 
jälleen viikolla 37 (13.9.-17.9.2021)

• Liikenneturvallisuusviikko nostaa jälleen esiin koulujen 

tekemän liikennekasvatustyön merkitystä

• Teema NÄE JA NÄY nostaa esiin turvallista liikkumista 

monesta näkökulmasta:

• Näy pimeässä

• Näe koululainen liikenteessä

• Näe ympäristösi – ole tarkkaavainen

• Oppimateriaalit liikennekasvatuksen toteuttamiseen

• Materiaalit alakouluille, yläkouluille ja toiselle asteelle yhdistettävissä 

eri oppiaineisiin

• Tutustu materiaaleihin osoitteessa 

www.liikenneturvallisuusviikko.fi (uudet materiaalit julkaistaan 

elo-syyskuun vaihteessa) 

Virtuaaliset oppitunnit 2021

• Yläkouluille ja toiselle asteelle 

suunnatut erilliset oppitunnit tiistaina 

14.9

• Yläkoulu klo 9.00–9.45: Turvallisesti 

liikenteessä – kaksi- ja nelipyöräiset 

nuorten käsittelyssä

• Toinen aste klo 10.00–10.45: 

Turvallisesti liikenteessä – kaverit 

kyydissä, kuski kunnossa?

• Oppitunnin voi katsoa joko suorana 

lähetyksenä tai tallenteena yhdessä 

oppilaiden kanssa. 

• Lue lisää & ilmoittaudu

https://liikenneturvallisuusviikko.fi/
http://www.liikenneturvallisuusviikko.fi/
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/virtuaalioppitunti-turvallisesta-liikkumisesta-ylakouluille-ja-toiselle-asteelle


Koulutustuokio pyöräilykasvatuksesta 
opettajille

• Liikenneturva järjestää etänä toteutettavia koulutustuokiota 

pyöräilykasvatuksen tukemiseksi alakouluissa

• Miten koulussa voidaan edistää turvallista pyöräilyä? 

• Minkälaisia sisältöjä millekin ikäryhmälle? 

• Käytännön toimintamallit ja –vinkit

• Kasvattajan sääntökertaus

• Sähköpotkulaudat, skuutit ja muut kulkumuodot liikkumisen 

monipuolistuessa

• Materiaalit pyöräilykasvatuksen toteutukseen

• Kysy ja sovi oma koulutushetkenne Liikenneturvan 

aluetoimistolta! 



Verkkokurssi varhaiskasvattajille

• Verkkokurssi on suunnattu varhaiskasvattajille ja muille 

alle kouluikäisten lasten kanssa työskenteleville 

ammattilaisille.

• Kurssi tukee suunnitelmallisen liikennekasvatuksen 

toteuttamista osana varhaiskasvatuksen arkea.

• Kurssin läpikäymiseen menee noin kaksi tuntia ja sen 

suorittamisesta saa todistuksen.

• Kurssille rekisteröidytään osoitteessa:

liikenneturva.fi/vaka



Kuolleet tienkäyttäjittäin ja liikenneturvallisuustavoite

27.8.2021 Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva – tilanne 31.7.2021, vuosi 2020 ja 2021 ennakkotietoja. 7
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Yhteensä

Henkilöautossa

Jalankulkijat ja polkupyöräilijät

Muut

Tavoite: Alle 136 

liikennekuolemaa vuonna 2020

Tavoite: Alle 100 

liikennekuolemaa vuonna 2030

12 edellisen kuukauden aikana kuolleet



Liikenneturvan 
verkkosivut uudistuvat 1/2

• Syys-lokakuun vaihde 2021

• Uudet verkkosivut ovat saavutettavat 

• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

• Sisältöjen hakupalvelu kehittyneempi

• Opettajille ja muille liikennekasvattajille 

suunnattu materiaali helposti löydettävissä

• Ruotsin- ja englanninkielinen materiaali 

aiempaa monipuolisempaa

• Tuoreet tilastot PowerBI-esitysmuodossa

• Sivujen ulkonäkö raikkaampi ja 

houkuttelevampi



Liikenneturvan 
verkkosivut uudistuvat 2/2

• Vanhat sivut uudelleenohjataan uusille 

sivuille

• HUOM! Mahdolliset suoraan tiedostoihin 

(esim. PDF) tehdyt linkitykset eivät tule 

toimimaan uudistuksen jälkeen

• Aina parempi linkata verkkosivulle, josta 

tiedosto löytyy kuin suoraan tiedostoon

• Ennen 1.6.2020 julkaistuihin tiedotteisiin 

tai liikennevinkkeihin tehdyt linkitykset 

ohjataan etusivulle



Vahvasti näkyvä 

Kampanjassa herätellään 

heijastimen käyttöön 

urheiluvertauksen kautta.

Ydinviestinä: Kausi alkaa – ole 

#vahvastinäkyvä

• Kohderyhmänä 25-45 -vuotiaat 

suomalaiset.

• Kampanja-aika 27.9.-10.10.2021

• Valtakunnallinen heijastinpäivä 

perjantai 1.10.2020 

• Monikanavainen kampanja: 

ulkomainonta, radio, tv, digi, 

some.

12.6.2020Heijastinkampanjan briiffi Dagmarissa osa 1 2020 /Minna Saarinen


