
KAUSTISEN JA VETELIN 
LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA



LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA

Liikennekasvatuksella tarkoitetaan liikenneturvallisuuteen 
vaikuttamista koulutuksen, valistuksen ja tiedottamisen 
keinoin.

• Tavoitteena on motivoida, parantaa kohderyhmän osaamista ja 
vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen.

• Jokaiselle kansalaiselle tulee antaa riittävät tiedot, taidot ja valmiudet 
suoriutua liikenteessä ilman vahinkoja.

• Kunnilla on mahdollisuus tarjota elinikäistä liikennekasvatusta alkaen 
neuvoloista jatkuen katkeamatta vanhustyöhön saakka.

• Liikennekasvatussuunnitelma tarjoaa perustan tälle työlle 
kuvaamalla toimenpiteitä ja tarjoamalla linkkejä työn 
toteuttamiseen.



TOIMINTASUUNNITELMAT

Kullekin hallintokunnalle on laadittu vuosikello 
liikenneturvallisuuden toimenpiteistä.

• Vuosikellot voi tulostaa omaan käyttöön.

• Vuosikello toimii apuna hallintokuntien tekemässä perustyössä.

• Kalvot on tehty PowerPoint -muotoon, jolloin sinne voi lisätä omia 
toimenpiteitä.

• Kaikkia vuosikelloissa esitettyjä toimenpiteitä ei ole välttämätöntä 
toteuttaa, vaan hallintokunta voi itse päättää omien resurssien ja 
paikallisesti koettujen ongelmien mukaisesti toteutettavat toimenpiteet.

• Suunnitelma jaetaan kaikkien kuntien liikenneturvallisuusryhmien 
edustajien kautta hallintokuntiin.

• Vuosikellojen lähdemateriaali: 

o www.liikenneturva.fi

o www.motiva.fi

Kuva: Liikenneturvallisuutta edistävä vuosikello. 

https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo#e47f82c4


NEUVOLAT

Vanhempien kanssa 
keskustellaan 

liikenneturvallisuudesta ja 
lasten turvalaitteista

Sovitaan yhteistyön muodoista 
Soite:n kanssa vuosittain 

alkuvuodesta

Jaetaan vanhemmille 
liikenneturvallisuudesta 

esitteitä ja linkkejä 
(tarkistetaan ajantasaisuus 

aina kesän jälkeen)

Toimipaikoissa esillä 
liikenneturvallisuutta tukevaa 

materiaalia (vaihdetaan 
huhtikuussa ja syyskuussa 

sesongin mukaan)

Huomioidaan:

1.10. heijastinpäivä

112 päivä

Linkkejä:

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-
ikaisena/kaytannon-vinkkeja-
vanhemmille-autossa-ja-joukkoliikenteessa

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-
ikaisena/kaytannon-vinkkeja-
vanhemmille-kavellen-ja-pyoralla

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

Yhteyshenkilöt:

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/kaytannon-vinkkeja-vanhemmille-autossa-ja-joukkoliikenteessa
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/kaytannon-vinkkeja-vanhemmille-kavellen-ja-pyoralla
https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/turvaistuimet


VARHAISKASVATUS

Perheille yhteinen tempaus 
liikenneteemalla (esim. 

heijastin). Tarvittaessa LT 
kouluttaja mukaan

Sovitaan vanhempien kanssa 
saattoliikenteen pelisäännöt

Hyödynnetään Liikenneturvan 
materiaalia päivähoidossa

Järjestetään 
liikenneturvallisuusaiheisia 
tapahtumia (heijastin ja 

jalankulku)

112-päivänä turvallisuuteen 
liittyvää ohjelmaa, yhteistyö 

pelastuslaitos

Hyödynnetään Turvapupua ja 
Liikenneturvan liikenneaiheisia 

satuja (linkit)

Liikenneasioista jutellaan 
lasten kanssa liikkuessa sekä 

retkillä

Huomioidaan:

1.10. heijastinpäivä

112 päivä

Linkkejä:

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-
ikaisena/lasten-oma-turvapupu

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-
ikaisena/lapsen-liikennekasvatus-mita-
opettaa-ja-minka-ikaisena

https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/
varhaiskasvatus-0-7-v

https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/
elainsadut-turvallisen-liikkumisen-
pohtimiseen#fef4ce5d

Yhteyshenkilöt:

Virpi Kataja (Kaustinen)

Saara Kangas (Veteli)

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/lasten-oma-turvapupu
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/lapsen-liikennekasvatus-mita-opettaa-ja-minka-ikaisena
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/varhaiskasvatus-0-7-v
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/elainsadut-turvallisen-liikkumisen-pohtimiseen#fef4ce5d


KOULUT

Järjestetään liikenneaiheisia 
tempauksia tai tapahtumia 

(OPH liikenneturvallisuusviikko)

Tarkistetaan opetussuunnitelmasta 
miten ja missä oppiaineissa 

liikenneturvallisuutta käydään läpi.

Seurataan turvalaitteiden 
käyttöä ja puututaan 

tarvittaessa (heijastin, pyörän 
valot, pyöräilykypärä)

Koulukohtaiset 
liikenneturvallisuussuunnitelmat 

käydään läpi tammikuussa

Sovitaan vanhempien kanssa 
saattoliikenteen pelisäännöt

Tarkistetaan liikennöitsijöiden 
kanssa koulukuljetuksien 

toimivuus

Hyödynnetään Liikenneturvan 
materiaalia kouluissa

Pyöräilykoulutus 
https://fillarilla.fi/

Järjestetään liikenneaiheisia 
tempauksia tai tapahtumia 

(pyöräilyviikko)

Yläkoululaisille koulutus 
moottoriajoneuvoista (mopot, 

mönkijät, traktorit). Mahdollinen 
yhteistyö LT tai poliisi

Huomioidaan:

Pyöräilyviikko

Opetushallituksen 
liikenneviikko (vko 37) 

1.10 heijastinpäivä

Linkkejä:

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-
ikaisena/lapset

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/liikennekasvatus

https://www.poljin.fi/fi/pyorailykasvatus

Yhteyshenkilöt:

Mailis Tastula (Kaustinen)

Maria Keltti-Heikkilä (Veteli)

Yhteistyössä rehtorit ja 
apulaisrehtorit

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/lapset
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/liikennekasvatus
https://www.poljin.fi/fi/pyorailykasvatus


NUORISO JA VAPAA-AIKA

Nuorisotiloilla vähintään yhtenä iltana 
teemana liikenneturvallisuus 

Liikenneturvan sähköisiä aineistoja 
hyödyntäen (#rohkee, youtube, kahoot)

Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen 
henkilöstölle koulutus 

liikenneturvallisuustyöstä 3-4 
vuoden välein

Liikenneturvallisuutta käsitellään 
nuorisotilojen arjessa 

(turvalaitteet)

Retkien yhteydessä muistutetaan 
turvallisesta liikkumisesta. 

Urheiluseuroille muistutus turvallisesti 
harrastuksiin aineistosta.

Nuorisovaltuusto ottaa yhden 
liikenneturvallisuusteeman joka 

vuosi (valmistelu keväällä)

Huomioidaan:

Pyöräilyviikko

Opetushallituksen 
liikenneviikko (vko 37) 

1.10 heijastinpäivä

Linkkejä:

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-
ikaisena/nuoret

https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaal
eja/liikennekasvatus/

www.liikkujanviikko.fi

www.ehyt.fi/fi/nuoret

Yhteyshenkilöt:

Aija Järvenpää (Kaustinen)

Satu Koski (Veteli)

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/nuoret
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/liikennekasvatus/
http://www.liikkujanviikko.fi/
http://www.ehyt.fi/fi/nuoret


TYÖIKÄISET

Muistutetaan arkiliikunnan 
tärkeydestä harrastuspaikoilla. 
Pyöräilyn suoritelaatikkoon rasti 

kypärälle

Muistutetaan työterveydessä 
väsymyksen merkityksestä 

liikenneturvallisuudessa

Järjestetään liikenneaiheisia 
tempauksia tai tapahtumia 

(liikkujanviikko ja heijastinpäivä)

Tiedotetaan asukkaita 
ajankohtaisista lt-aiheista 

esim. kuntatiedote. 
Tiedotusmateriaalia esillä

Järjestetään liikenneaiheisia 
tempauksia tai tapahtumia 

(pyöräilyviikko)

Huomioidaan:

Pyöräilyviikko

1.10 heijastinpäivä

Liikkujan viikko 

Linkkejä:

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-
ikaisena/aikuiset-tyoliikenne

www.liikkujanviikko.fi

www.ehyt.fi/fi/aikuiset

www.kkiohjelma.fi

Yhteyshenkilöt:

Annika Rauma (Kaustinen)

Satu Koski ja Susanna 
Hotakainen (Veteli)

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/aikuiset-tyoliikenne
http://www.liikkujanviikko.fi/
http://www.ehyt.fi/fi/aikuiset
http://www.kkiohjelma.fi/


IÄKKÄÄT

Liikenneturvallisuutta 
käsitellään ikäihmisten 
tapahtumissa (järjestöt, 

vanhusneuvosto)

Jaetaan ikäihmisille 
turvavarusteita (liukuesteet, 
hiekoitushiekka, heijastimet, 

heijastinliivit)

Liikenneturvan kouluttajan info 
liikenteestä järjestöille 3-4 

vuoden välein

Sovitaan yhteistyön muodoista 
Soite:n kanssa vuosittain 

alkuvuodesta

Ajokunto, ajoterveys ja 
ajokorttiasiat esiin tiedotus ja 

tapaamiset

Esteettömyyskävely 3-4 vuoden 
välein

Henkilökunnalle säännölliset lt-
koulutukset 3-4 vuoden välein ja 

tarkistetaan käytössä oleva 
aineisto

Huomioidaan:

Pyöräilyviikko

1.10 heijastinpäivä

Vanhusten viikko (vko 40)

Linkkejä:

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-
ikaisena/iakkaat

www.voimaavanhuuteen.fi

www.kkiohjelma.fi

http://www.liukastumisvaroitus.fi/index.php/et
usivu

Yhteyshenkilöt:

Aija Järvenpää ja Hanna 
Salminen (Kaustinen)

Satu Koski ja Antti Tattari 
(Veteli)

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/iakkaat
http://www.voimaavanhuuteen.fi/
http://www.kkiohjelma.fi/
http://www.liukastumisvaroitus.fi/index.php/etusivu


LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄT

Kaustisen liikenneturvallisuusryhmä

• Ilkka Närhi Tekninen toimi

• John Nyman Tekninen toimi

• Pia-Lena Närhi Tekninen toimi

• Arto Alpia Hallinto

• Annika Rauma Hallinto

• Aija Järvenpää Vapaa-aika ja nuoriso

• Virpi Kataja Varhaiskasvatus

• Mailis Tastula Sivistys

• Anne Peltoniemi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

• Heli Lintamo Liikenneturva 

• Juha Koistila Poliisi

• Ulla Järvelä Kaustisen 4H yhdistys

• Tanja Kaustinen Kaustisen Pohjan-Veikot

• Virve Karhu Kuljetuskoordnaattori, Soite

Vetelin liikenneturvallisuusryhmä

• Tero Uusitalo Tekninen toimi

• Jussi Mikkola Tekninen toimi

• Pinja Saarinen Vapaa-aika ja nuoriso

• Maria Keltti-Heikkilä Sivistys

• Antti Tattari Hallinto

• Hannu Jyrkkä Hallinto

• Anne Peltoniemi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

• Heli Lintamo Liikenneturva 

• Juha Koistila Poliisi

• Virve Karhu Kuljetuskoordnaattori, Soite

• Järjestöpuolelta edustaja


