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Toimintasuunnitelmien toteutuminen 
hallintokunnittain vuosina 2019-2020 

 
 
 
 
 



Sivistystoimen liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman toteutuminen vuosina 2019-2020

Tavoite Toiminta Toteutuminen

Turvallisuus liikenteessä Liikennekäyttäytyminen
Liikenneoppitunnit ja harjoitukset
Pyöräilykypärän käytön lisääminen
Liikenneturvallisuusinfot
Liikennepuistovierailut
Liikennesäännöt

Suurimmalta osalta toiminta on toteutunut, 
huomioiden eri yksikköjen omat aikataulut ja 
resurssit. Moni asia liittyy sinällään jo 
opetussuunnitelman toteuttamiseen.
Liikennepuistovierailut eivät ole toteutuneet 
suunnitellusti.

Turvavälineet Kypärän käyttö koulumatkoilla
Heijastinliivit
Heijastimet
Pyörän valot

Toteutunut suunnitellusti kouluajan osalta.
Lahjoituksena saadut heijastinliivit on jaettu.

Turvallisesti liikenteessä -kurssi yläkoululaisille Toteutunut. 

Liikenneturvallisuusinfot nuorille nuorisotalolla Infot pidetty koronan vuoksi videoina.

Turvallinen liikenne-
käyttäytymisen ja 
turvallisuutta arvostavien 
asenteiden siirtäminen lapsille
Varhaiskasvatuksen 
liikennekasvatus tukee 
vanhempien/ huoltajien 
antamaa liikennekasvatusta

Aikuisen esimerkki
Liikennepuiston käytön mahdollistaminen varhaiskasvatuksessa
Turvaliivien käyttö liikuttaessa päivähoitopaikan ulkopuolella, aikuiset 
ja lapset
Liikennesääntöjen noudattaminen

Toteutunut resurssien puitteissa. Turvaliivit ovat 
olleet käytössä ja liikennesääntöjä on 
noudatettu.
Liikennepuiston käyttö ei toteutunut.

Eri vuodenaikojen 
huomioiminen 
liikennekasvatuksessa

Vuodenaikojen erityispiirteiden huomioiminen esim. pimeys, liukkaus, 
lumi
Heijastimien käyttö

Asioihin on kiinnitetty huomiota. Nuorisotoimen 
tietoiskuvideo tehty.

Asennekasvatus



Lapsen osallisuus 
liikennekasvatuksessa

Liikenneturvallisuussuunnitelman sisältyminen yksikön 
varhaiskasvatussuunnitelmaan, lapset mukaan suunnitteluun
Valtakunnallinen pyöräilyviikko / esioppilaat
Liikenteeseen liittyvät laulut, lorut, askartelut ja sadut
Liikennemerkkien tunnistaminen

Toteutunut osittain.
Laulut, lorut askartelut ja sadut toteutunut.
Liikennemerkkejä on tunnistettu.

Turvallinen liikkuminen 
päivähoidon piha- ja 
leikkialueilla sekä 
lähiympäristössä

Mahdollisten turvallisuusriskien kartoittaminen tuonti- ja 
hakutilanteissa ja niistä keskustelu yhdessä vanhempien kanssa
Lasten kuljettamisesta sopiminen yhdessä vanhempien/huoltajien 
kanssa ja sovittujen toimintatapojen kirjaaminen lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan
Ulkoilualueen rajojen ja sallittujen leikkialueiden opettelu sekä 
tutustuminen lähialueisiin

Toteutunut

Kasvattajan tietoisuuden 
lisääminen 
liikennekasvatuksessa

Liikenneturvan sähköisen materiaalin hyödyntäminen 
Koulutus

Sähköisiä materiaaleja on hyödynnetty 
resurssien puitteissa
Koulutusta ei ole järjestetty.



Sosiaali- ja terveystoimen liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman toteutuminen vuosina 2019-2020

Tavoite Toiminta Toteutuminen

Terveydenhuollon 
asiakkaiden vastuullinen 
ja turvallinen 
liikennekäyttäytyminen

Keskustellaan terveystapaamisten yhteydessä suojatie-, piha-alue ja 
ajoturvallisuusasioista asiakkaiden kanssa.

Toteutunut.Kaatumisvaaran ehkäiseminen: 
toteutunut liukuesteiden jakamisena v. 2020 aikana, 
samalla annettu ohjausta turvallisesta liikkumisesta. 

Ajokyky tutkitaan mm. muistiongelmien yhteydessä. Toteutunut

Erityishuomio asiakasohjaukseen ajokykyyn mahdollisesti vaikuttavia 
lääkkeitä (kolmiolääkkeet) määrättäessä.

Ajokykyä tutkitaan mm. muistineuvolassa ja ajokorttia 
uusittaessa. 

Ikäihmisille järjestetään yleisöluento Hopearinteellä 
liikenneturvallisuudesta ja ajokyvystä.

Ikäihmisten yleisöluento: Vuonna 2019 toteutui, 
vuonna 2020 ei toteutunut koronapandemian vuoksi

Laitetaan liikenneturvallisuusmateriaali näkyvästi esille terveystoimen 
pisteisiin.

Liikenneturvan s-posti lähetetään eteenpäin kaikille kaupungin 
työntekijöille.

Osallistutaan erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin tempauksiin (mm. 
koulujen liikennetempaukset).

Turvalliset piha-alueet Kaikki sosiaali- ja terveystoimen työntekijät velvoitetaan ilmoittamaan 
esimiehelleen havaitsemistaan tai tietoonsa tulleista piha-
alueturvallisuutta heikentävistä asioista, esim. valaistus, ajoturvallisuus, 
liukkaus.

Toteutunut

Ajantasainen 
liikenneturvallisuudesta 
tiedottaminen

Turvallinen ajokyky

Toteutunut. Materiaalia jaettu ja liikenneturvan s-
postit jaettu suunnitelman mukaisesti.
Ikäpalvelut: liikenneturvallisuusmateriaalia on jaettu



Teknisen sektorin liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman toteutuminen vuosina 2019-2020

Tavoite Toiminta Toteutuminen

Kevyen liikenteen väylien esteettömyyden parantaminen sekä 
liikenneturvallisuuden parantaminen saneeraamalla suojateitä 
korokkeilla, saarekkeilla ja alikuluilla

Toteutunut. Suojateitä on lisätty Saarenkankaalle, 
Ritavuorelle, Ilkanpeltoon ja Alankoon

Uusien kevyen liikenteen väylien ja siltojen suunnittelu ja rakentaminen. 
Kevyen liikenteen verkoston yhdistäminen kaavoituksen ja valtuuston 
päättämän talousarvion mukaisesti mm. Ritavuorentie/ Simpsiöntien 
alikulku, vt16/Kuortaneentien alikulku, Ulvilassa Siiriläntiellä pyörätien 
jatke, Karhunmäentielle katuvalot laskettelurinteelle asti

Osittain toteutunut. Uusille kaava-alueille on 
toteutunut kevyenliikenteenväylät

Piha-alueiden ja koulujen saatto- ja huoltoliikenteen 
liikenneturvallisuuden parannuksia mm. Hopearinne, Vanha Paukku, 
uusi lukio, Ala/yläkoulu ja Poutun koulu

Osittain toteutunut. Poutun koulun saattoliikenne 
2018. Vanhan Paukun bussipysäkki 2019.

Tehostettu kunnossa- ja puhtaanapito sekä näkemäesteiden poisto 
katualueilla ja kaupungin kiinteistöjen piha-alueilla

Toteutunut. Näkemäesteitä poistetaan myös jatkossa, 
lisäksi vaihdettu matalampaa kasvillisuutta 
liikennealueiden viheralueille

Rakennushankkeiden 
liikenneturvallisuudesta 
huolehtiminen

Liikenneturvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen rakennus-, puisto- 
ja kunnallistekniikan työmaiden suunnittelussa ja toteutusvaiheissa.

Toteutunut

Asenteisiin 
vaikuttaminen

Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen sähköpostitse, mm. 
ajonopeuksien vaikutus liikenneturvallisuuteen

Tiedottaminen onnistunut työyhteisössä, vaikut-
taminen vaatii pitkäjänteisempää työtä

Yhteistyö eri viranomaistahojen ja yhteisöjen kanssa. Toteutunut

Yhteistyö Sairaalanmäen kiertoliittymän ja Jouttikallion eritasoliittymien 
selvitystyö ja alueen kaavoitus.

Työn alla

Hankitaan lisää nopeusnäyttötauluja Ei toteutunut

Hankitaan jousiheijastimia. Toteutunut

Kevyen liikenteen 
liikenneturvallisuuden 
parantaminen

Pitkän aikavälin 
liikenneturvallisuuden 
kehittäminen

Turvavälineiden hankinta 
ja käytön lisääminen



Toisen asteen oppilaitosten liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman toteutuminen vuosina 2019-2020

Tavoite Toiminta Toteutuminen

Riskien arviointi/kartoitus liikenneturvallisuuden näkökulmasta: 
turvallisuuskävelyt

Lukion puolella toteutettu turvallisuuskävelyitä 
uudella Kampusalueella.

Parkkialueiden kyltitys ja ajosuunnat Seurakuntaopisto on käynyt keskustelua 
nopeusnäytön saamiseksi Riipisenpolun päähän. 

Hidasteet piha- ja parkkialueilla sekä lähikaduilla alentamaan 
ajonopeuksia ja parantamaan liikenneturvallisuutta

Hidasteita ja esteitä asetettu Lukion ja Sedun piha-
alueelle. 
Seurakuntaopistolla on pysäköintialueet osoitettu 
tarkemmilla liikennemerkeillä.

Liikenneturvan teemapäivät ja sähköisen materiaalin hyödyntäminen

Kokemusasiantuntijaluennot

Yhteistyö paikallisten autokoulujen kanssa (esim. väistämisvelvollisuus, 
suojatiekäyt-täytyminen)

Liikennekasvatuskurssi TO3 lukiossa

Liikenneturvallisuustyö 
osaksi toimintavuotta

Turvallisuuden vuosikello: liikenneturvallisuuden tapahtumat ja toiminta 
lisätään vuosikelloon

Sedussa on turvallisuuden vuosikellossa huomioitu 
liikenneturvallisuus.

Piha-alueiden turvallisuus

Asenteisiin 
vaikuttaminen

Lukiolla yhteistyö autokoulun kanssa jatkuu edelleen. 
Poliisit tehneet vierailuja kampuksilla. 
Keskusradion kuulutukset liikennekäyttäytymiseen 
liittyen.



Tavoite Toiminta Toteutuminen

Turvavälineet Heijastimien jako srk:n varhaisnuorten kerhoissa ja nuorten Gospel-
kahvilassa

Toteutunut tammikuussa ja lokakuussa 2020.

Mopomiitti Ei toteutunut

Isoskoulutuksen aiheena ”Liikennekäyttäytyminen” Ei toteutunut kokoavan toiminnan tauon vuoksi.

Diakoniatyön ryhmissä aiheena ”Turvallisesti liikenteessä” Toteutunut (Liikenneturvan Powerpoint-esitys, lisäksi 
jaettu myös heijastimet osallistujille)

Harjoitellaan päiväkerhoryhmissä liikkumista turvallisesti lähialueilla. Toteutunut.

Päiväkerhojen liikenneturvallisuusviikot:
kevät: pyöräileminen, pyöräilykypärän käyttö, suojatie, liikennesäännöt 
ja liikennemerkit
syksy: pimeys, liukkaus, heijastimen käyttö

2019 toteutunut molemmat.
2020 toteutunut syksyn viikko, keväällä kokoava 
toiminta tauolla.

Turvallisesti liikenteessä

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman toteutuminen                         

vuosina 2019-2020



 
 
 
 

Hallintokuntien ja työryhmien 
liikenneturvallisuussuunnitelmat 
vuosille 2021-2022 

 
 



Sivistystoimen liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 

Tavoite Toiminta Ajoitus Yhteistyö Vastuuhenkilö

Kävelyretket liikenteessä, turvallinen tienylitys, tutustuminen 
lähiympäristöön

Yksikön esimies, Rehtorit

Linja-auto- ja taksimatkojen turvallisuuskäytännöt Liikennöitsijät Kasvattajat / opettajat

Liikenneaiheiset tehtävät, kirjat, laulut, leikit ja pelit
Digipelit, sähköiset materiaalit
Nukketeatteri/muut esitykset aiheesta, liikennemerkkien 
tunnistaminen

Liikenneturva Kasvattajat / opettajat

Liikenneturvallisuusoppitunnit ja -infovideot Nuorisotoimi, poliisi
Liikenneturva

Kasvattajat / opettajat

Liikennepuistovierailut Kevät, syksy Kasvattajat / opettajat

Eri vuodenaikojen huomioiminen liikennekasvatuksessa, esim. pimeys, 
liukkaus, erilaiset näköesteet

jatkuva Kasvattajat / opettajat

Heijastin- ja huomioliivien käyttö liikuttaessa yksikön ulkopuolella jatkuva Huoltajat, LC Lapua 
Simpsiö

Yksikön esimies, Rehtorit

Heijastimet, kypärät, pyörän valot, turvavyöt jatkuva Yksikön esimies, Rehtorit

Aikuisen esimerkki jatkuva Huoltajat Kasvattajat / opettajat

Keskustelu turvallisista toimintatavoista, sääntöjen tuntemisesta ja 
niiden noudattamisesta

jatkuva
Huoltajat

Kasvattajat / opettajat

Lapsen ja nuoren ymmärryksen tukeminen oikeasta ja väärästä 
liikenteessä

jatkuva
Huoltajat

Kasvattajat / opettajat

Liikennekasvatus tukee huoltajien antamaa liikennekasvatusta, esim. 
vanhempainillat

jatkuva
Huoltajat

Kasvattajat / opettajat

Turvallisuusriskien kartoittaminen tuonti- ja hakutilanteissa 
(varhaiskasvatus) ja koulumatkoilla (perusopetus)

jatkuva
Huoltajat

Yksikön esimies
Rehtorit

Turvallisesti liikenteessä -kurssi yläkoululaisille Kevät Nuorisotoimi Rehtori

Lapsen osallisuus 
liikennekasvatuksessa

Otetaan lapset ja nuoret mukaan suunnitteluun 2021 Nuorisotoimi
Nuorisovaltuusto
Lasten parlamentti

Kasvattajat / opettajat
Opetuspäällikkö
Koordinaattorit

Oman liikennetietämyksen päivittäminen jatkuva Liikenneturva Kasvattajat / opettajat

Liikenneturvan sähköisen materiaalin hyödyntäminen jatkuva Liikenneturva Kasvattajat / opettajat

Turvallisuus liikenteessä

Turvavälineet

Asennekasvatus

Kasvattajan / opettajan 
tietoisuuden lisääminen 
liikennekasvatuksesta

Toiminta- 
aikana päi-
vittäin muusta 
toiminnasta 
riippuen



Sosiaali- ja terveystoimen liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 

Tavoite Toiminta Ajoitus Yhteistyö Vastuuhenkilö

Terveydenhuollon 
asiakkaiden vastuullinen 
ja turvallinen 
liikennekäyttäytyminen

Keskustellaan terveystapaamisten yhteydessä suojatie-, piha-alue ja 
ajoturvallisuusasioista asiakkaiden kanssa. Ohjataan asiakkaita 
turvalliseen liikkumiseen ja turvavälineiden käyttöön; heijastimet, 
kaatumisen ehkäisy (nastakengät, liukuesteet, pyöräilyturvallisuus).

Jatkuva Terveystoimi, 
sivistystoimi, tekninen 
toimi, liikuntatoimi

Terveystoimen 
henkilöstö / hoitotyön 
johtaja/ ikäpalveluiden 
asiakasohjausyksikkö

Ajokyky tutkitaan mm. muistiongelmien yhteydessä. Jatkuva sos.toimi / 
terveystoimi/ poliisi

muistineuvola / 
vastaanottopalvelut 
yksikön henkilöstö.

Erityishuomio asiakasohjaukseen ajokykyyn mahdollisesti 
vaikuttavia lääkkeitä (kolmiolääkkeet) määrättäessä.

Jatkuva sos.toimi / 
terveystoimi/ poliisi

muistineuvola / 
vastaanottopalvelut 
yksikön henkilöstö.

Ikäihmisille järjestetään yleisöluento Hopearinteellä 
liikenneturvallisuudesta ja ajokyvystä.

Kevät 2021 sos.toimi / 
terveystoimi/ poliisi

Ikäihmisten 
palvelujohtaja / 
palveluohjaajat

Liikenneturvallisuusmateriaali laitetaan näkyvästi esille 
terveystoimen pisteisiin. Materiaalitilauksissa huomioidaan 
suunnitelman painopistealueet.

Jatkuva Terveystoimi, 
sivistystoimi, tekninen 
toimi, liikuntatoimi

Terveystoimen 
henkilöstö / hoitotyön 
johtaja

Liikenneturvan s-posti lähetetään eteenpäin kaikille kaupungin 
työntekijöille.

Jatkuva Materiaalitilaukset ja s-
postit / 
avoterveydenhuollon 
osastonhoitaja.

Osallistutaan erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin tempauksiin 
(mm. koulujen liikennetempaukset).

Jatkuva

Turvalliset piha-alueet Kaikki sosiaali- ja terveystoimen työntekijät velvoitetaan 
ilmoittamaan esimiehelleen havaitsemistaan tai tietoonsa tulleista 
piha-alueturvallisuutta heikentävistä asioista, esim. valaistus, 
ajoturvallisuus, liukkaus.

Jatkuva Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
henkilöstö, tekninen 
toimi, sivistystoimi

Sosiaali- ja 
terveystoimen 
esimiehet.

Turvallinen ajokyky

Ajantasainen 
liikenneturvallisuudesta 
tiedottaminen



Teknisen sektorin liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 

Tavoite Toiminta Ajoitus Yhteistyö Vastuuhenkilö

Teetetään Lapuan kaupungille kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2021 Kun.tek. osasto, Sivistys,  
Konsultti- yritys, 
Maankäyttö ja 
kiinteistöosasto

tekninen johtaja Anu 
Muurimäki

Kävely- ja pyöräilyverkon suunnitelmallinen kehittäminen, kaava-alueille 
kevyenliikenteenväylät

jatkuva Kun.tek. osasto
Maankäyttö ja 
kiinteistöosasto

Ari-Pekka Laitalainen, 
Maria Salokangas, Ulpu 
Viimaluoto

Piha-alueiden ja koulujen saatto- ja huoltoliikenteen 
liikenneturvallisuuden parannuksia Liuhtari ja Keskuskoulu

jatkuva Kun.tek. osasto
Maankäyttö ja 
kiinteistöosasto

Ari-Pekka Laitalainen, 
Maria Salokangas, Ulpu 
Viimaluoto

Suojateiden kartoitus ja niiden näkyväksi tekeminen jatkuva Kun.tek. Osasto Jukka Martikainen, Raija 
Talvitie

Jaetaan kaupungin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa uuden 
tieliikennelain keskeisiä muutoksia

jatkuva Kun.tek. Osasto Maria Salokangas

Saneerauksista ja rakentamisesta tiedotetaan etukäteen Lapuan 
kaupungin sivuilla ja/tai Lapuan kaupungin Facebook-sivuilla

jatkuva Kun.tek. Osasto Maria Salokangas, Raija 
Talvitie, Jukka Martikainen, 
työnjohtajat

Sijoitetaan liikennemerkit ja aitaukset rakennustyömailla niin, että 
työmaa huomataan ja käyttäjä ehtii ennakoimaan riittävän ajoissa

jatkuva Kun.tek. Osasto Maria Salokangas, Raija 
Talvitie, Jukka Martikainen, 
työnjohtajat

Pyöräilykypärän käytön lisääminen nuorilla jatkuva Kun.tek. osasto 
Liikenneturva

Ulpu Viimaluoto, Maria 
Salokangas

Ota kuva- kampanja 2022 Kun.tek. osasto 
Liikenneturva

Ulpu Viimaluoto, Maria 
Salokangas

Ammattikoulunkadun ja Turjankadulle liikennejärjestelyiden uusiminen 2021 Kun.tek. Osasto Jukka Martikainen, Maria 
Salokangas, Ulpu 
Viimaluoto

Huomioidaan suunniteltaessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa jatkuva Kun.tek. osasto
Maankäyttö ja 
kiinteistöosasto

Ari-Pekka Laitalainen, Ulpu 
Viimaluoto, Jukka 
Martikainen, Maria 
Salokangas

Ikäihmisille hankitaan heijastinliivit/valjaat 2022 Kun.tek. Osasto Ulpu Viimaluoto

Pyörän valopakettien jako koululaisille 2022 Kun.tek. Osasto Ulpu Viimaluoto

Kevyen liikenteen 
liikenneturvallisuuden 
parantaminen

Rakennushankkeiden 
liikenneturvallisuudesta 
huolehtiminen

Asenteisiin 
vaikuttaminen

Pitkän aikavälin 
liikenneturvallisuuden 
kehittäminen

Turvavälineiden hankinta 
ja käytön lisääminen



Tavoite Toiminta Ajoitus Yhteistyö Vastuuhenkilö

Pysäköinnin pelisäännöt jatkuva Liikenneturva
Poliisi
Autokoulu

Oppilaitosten johtajat

Puhelimen käyttö ajoneuvossa (Bluetooth) jatkuva Liikenneturva
Poliisi
Autokoulu

Oppilaitosten johtajat

Asenteisiin vaikuttaminen jatkuva Liikenneturva
Poliisi
Autokoulu

Oppilaitosten johtajat

Teiden turvallisuuden parantaminen (Ammattikoulunkatu, 
nopeusnäyttö)

2021 Tekninen keskus Oppilaitosten johtajat

Liikenneturvallisuus näkyväksi turvallisuuden vuosikelloon kaikilla toisilla 
asteilla

2021 Oppilaitosten 
turvallisuuspäälliköt ja 
turvallisuusryhmät

Oppilaitosten johtajat

Liikenneturvallisuuteen liittyvät kampuskohtaiset 
vaaratilanneilmoituskäytännöt (tiedottaminen, ilmoittaminen, 
läpikäynti) 

2021 Oppilaitosten 
turvallisuuspäälliköt ja 
turvallisuusryhmät

Oppilaitosten johtajat

Sääntötuntemus

Tiedottaminen

Toisen asteen oppilaitosten liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 / Lapuan lukio, 

Sedu Lapua, Seurakuntaopisto Lapuan kampus



Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022 

Tavoite Toiminta Ajoitus Yhteistyö Vastuuhenkilö

Turvallinen koulutie ja 
tienylitys
(Keskuskoulun ympäristö)

Tie-enkelit jalkautuvat liikenteeseen turvaamaan koulujen 
alussa turvallisen koulutien ja tienylityksen.

Koulujen alku 
elokuu 2021

Oma työyhteisö ja srk:n 
vapaaehtoi-set
Poliisi

Tiina Rankinen

Vastuullisesti mopolla Mopotaitorata tms. valvotusti esim. Kaaranmännikön piha-
alueella tai kirkon parkkialueella.

Kevät 2021 Paikallinen mp-yhdistys/ 
Gospel-riders, Poliisi

Sanna Mehtälä

Diakoniatyön ryhmissä aiheena ”Turvallisesti liiken-
teessä”, jaetaan heijastimet osallistujille.

Syksy 2021 ja 
2022

Vapaaehtoinen, 
Liikenneturva

Minna Kivistö

Harjoitellaan päiväkerhoryhmissä turvallisesti liikkumista 
lähialueilla (heijastinliivit lapsilla ja ohjaajilla)

Koko toimin-
takausi

Liisi Saarimaa

Varhaiskasvatuksen liikenneturvallisuusviikot:
kevät: pyöräileminen, pyöräilykypärän käyttö, suojatie, 
liikennesäännöt ja -merkit.
syksy: pimeys, liukkaus ja heijastimen käyttö

kevät ja syksy 
2021, 2022

Liikenneturva Liisi Saarimaa

Turvallisesti liikenteessä



 Liikenneturvan Vaasan toimipisteen tarjonta kuntatyöhön 2021, Lapua 
 
Vuosi 2021 Toiminta  Sisältö  Kenelle osoitettu Muut 

yhteistyötahot  
Lapset 
 
 
Nuoret 
 
 
Aikuiset 
 
 
Ikääntyvät 
 
Kaikki 
ikäryhmät 

Tuki kouluille, liikennekasvatus koulussa 
 
 
Nuoret kuljettajat* 
 
 
Turvallinen työmatkaliikenne -tiedotusta 
 
 
Teematilaisuudet 
 
Turvallinen pyöräily* 

Fillarilla.fi käyttöön alaluokilla 
Liikenneturvan materiaalit oppitunneilla käyt. 
 
Pakopeli, Punainen Liitu, virtuaalioppitunnit 
Kun ajat -aja kampanja 
 
Pyöräilyn ja kävelyn turvallisuus, autoilu, 
ajokunto, turvavarusteiden käyttö. Turvaguru 
 
Ajokunto*, turvallinen pyöräily ja kävely 
 
Liikennesäännöt, turvavarusteet, ajotapa 
 

3 - 6 luokkalaiset 
1-9 lk 
 
Yläkoulu, toinen aste 
 
 
Kaupungin henkilökunta 
 
 
Ikääntyvien ryhmät 
 
Kaupunkilaiset 

 
 
 
Sedu 
 
 
 
 
 
Järjestöt, kerhot 
 
Sidosryhmät 

Koulutus ja  
perehdytys 

Kysely varhaiskasvattajille 
 
Lapsen turvallinen kuljettaminen 
 
Nuorisotyöntekijöiden koulutus 
 
Hyvinvointikoordinaattoreiden koulutus 

Toiminta, tarpeet, materiaalit 
 
Turvakaukalon ja turvaistuimen oikea käyttö 
 
Nuoret liikenteessä: mitä, miksi, mitä tehdä 
 
Ikääntyneen liikenneturvallisuuden ja 
ajamisen turvallisuuden edistäminen 

Varhaiskasvattajat 
 
Neuvolat/perhevalmennus 
 
Nuorisotyö ja – toimijat 
 
Ikääntyvien kanssa 
työskentelevät 

srk 
 
Vanhemmat 
 
Järjestöt, srk  
 
AVI 

Valtakunnalli
set tarkkailut 
ja kampanjat  

Liikennekäyttäytymisen 
paikkakuntakohtaiset tarkkailut 
 
Tunne liikennesäännöt -kampanjointi 
 
 
Pyöräilyviikko vko 19, liikenneturvallisuus-
viikko vko 37, heijastinpäivä 1.10. 

Kypärän, turvavyön ja heijastimen käyttö 
 
 
Pyöräilijöiden ja autoilijoiden väliset säännöt, 
taajamanopeuden merkitys turvallisuudelle 
 
Vuosittaiset teemat, materiaalit ja viestintä: 
www.liikenneturva.fi 

Kaupunkilaiset 
 
 
Kaupunkilaiset 
 
 
Kaupunkilaiset, koululaiset, 
opiskelijat  

Koululaiset 
tarkkailijoina 
 
Järjestöt, oppil. 
Sidosryhmät 
 
 

 
Liikenneturva Vaasan aluetoimipiste, Palosaarentie 16 B 12, 65200 Vaasa 

Heli Lintamo, yhteyspäällikkö, puhelin 0207282376, 0408377198     www.liikenneturva.fi 
*Liikenneturvan painopiste vuonna 2021 



Lapuan kaupunki 
Liikenneturvallisuustyön kehittäminen 
 
Kuntatyöryhmän jäsenet vuonna 2021-2022: 
 
Puheenjohtaja: 
Anu Muurimäki pj. . . . . . . .  Tekninen keskus 
 
Sihteeri: 
Ulpu Viimaluoto. . . . . . . . . Tekninen keskus 
 
Jäsenet (hallintokuntien vastuuhenkilöt ja sidosryhmien edustajat) : 
Tarja Palomäki . . . . . . . . . . . Perusturva (vanhustyö)  Pasi Rautava . . . . . . . . . . . .  2.asteen oppilaitokset (Lukio) 
Raija Mäki . . . . . . . . . . . . . . . Perusturva (avoterveyshuolto) Tuija Mattila . . . . . . . . . . . .  2.asteen oppilaitokset (Koulutuskeskus Sedu, Lapua) 
Carita Liljamo . . . . . . . . . . . . Perusturva (hoitotyö)   Simo Ikola. . . . . . . . . . . . . . . 2.asteen oppilaitokset (Seurakuntaopisto, Lapua) 
Samuli Taivalmaa . . . . . . . . . Sivistystoimi (nuoriso)  Liisi Saarimaa . . . . . . . . . . . . Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta (varhaiskasvatus) 
Katja Korkiamäki. . . . . . . . . .  Sivistystoimi (varhaiskasvatus) Sanna Mehtälä . . . . . . . . . .  Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta (nuoriso) 
Teemu Rantala . . . . . . . . . . .  Sivistystoimi (alakoulut)  Heli Lintamo . . . . . . . . . . . . . Liikenneturva 
Petri Saunamäki . . . . . . . . . .  Sivistystoimi (yläkoulu)  Kjell Lind . . . . . . . . . . . . . . . . Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Ari-Pekka Laitalainen . . . . . . Tekninen keskus  Mikael Björses . . . . . . . . . . . Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  
Maria Salokangas . . . . . . . . . Tekninen keskus  Jussi Vaahtoniemi . . . . . . . . Pohjanmaan poliisilaitos 
Olli Laitala. . . . . . . . . . . . . . . . Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Ville Kultalahti . . . . . . . . . . . . Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
 
 
 
 
 
 
 

Liikenneturvallisuustyö Lapualla 2021-2022 -suunnitelman kokoaminen ja taitto Ulpu Viimaluoto  


