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Valtakunnallinen ja paikallinen

• Liikenneturva on julkisoikeudellinen 

yhdistys, joka edistää 

tieliikenneturvallisuutta toimimalla ihmisten 

turvallisen liikkumisen puolesta

• Liikenneturvan toiminta perustuu lakiin

Liikenneturvasta (No 278/2003)

• 12 toimipistettä eri puolella Suomea

• Keskustoimisto Helsingissä

• Keskusjärjestö, jolla on 58 eri alan 

jäsenyhteisöä



Liikenneluotsitoiminta

•Toiminnasta innostuneille 65 vuotta täyttäneille 

henkilöille

• järjestötoiminnassa esim. eläkeläisjärjestön jäsenille

• vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville

• muussa yhteisössä aktiivisille henkilöille

• Toiminta: Nostavat esille liikenneturvallisuusaiheisia teemoja 

yhteisöissään yhden vuoden aikana. Valitsevat itse laajuuden ja 

ajankohdan. Yksinkertaisimmillaan esim. heijastimen käytöstä 

muistuttaminen syksyllä

• Syvempää osaamista liikenneturvallisuudesta ei tarvitse olla



Yleiset tavoitteet Liikenneluotsitoimintamallille

• 65 vuotta täyttäneiden turvallinen liikkuminen liikenteessä paranee, kun 

• tavoitamme valtakunnallisesti aiempaa useamman henkilön

• yksittäistä henkilöä muistutetaan säännöllisemmin siitä, millä eri keinoin hän voi itse vaikuttaa liikkumisensa 

turvallisuuteen liikenteessä

• uusi, hauska ja kevyt tapa tehdä tärkeää liikenneturvallisuustyötä omassa elinpiirissä



Toiminnan eteneminen

Aloitustilaisuus
Teema-kirjeiden 

lähetys x 2
Väli-

tapaaminen
Teema-kirjeiden 

lähetys x 2
Vuositapaaminen



Aloitustilaisuus

(koska tahansa vuoden aikana)
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Teemakirje 

(tammi-helmikuu)

• Ajankohtainen teema

• Vinkkejä käsittelyyn

• Turvallinen liikkuminen liikenteessä jalan, pyörällä ja autolla

• Liikenneluotsina toimiminen omassa yhteisössä

Teemakirje 

(huhti-toukokuu)

• Ajankohtainen teema

• Vinkkejä käsittelyyn

Teemakirje 

(elo-syyskuu)

• Ajankohtainen teema

• Vinkkejä käsittelyyn

Teemakirje 

(loka-marraskuu)

• Ajankohtainen teema

• Vinkkejä käsittelyyn



Aloitustilaisuus (2 h)

Aloitustilaisuuden jälkeen osallistujat

• ymmärtävät oman roolinsa liikenneluotseina 

• tiedostavat, mitkä 65 vuotta täyttäneiden, tyypillisimmät onnettomuudet liikenteessä ja 

hyvät käytännöt näiden ehkäisemiseksi sekä

• ovat pohtineet yhdessä erilaisia tilanteita ja tapoja, joilla voivat nostaa esille 

liikenneturvallisuuden teemoja vertaistensa kanssa

Aloitustilaisuuden keskeinen sisältö

1) Turvallinen liikkuminen liikenteessä jalan, pyörällä ja autolla

2) Liikenneluotsina toimiminen omassa yhteisössä



ESIMERKKI TEEMAKIRJE

Vinkkejä aiheen käsittelemiseksi

• Taskulampputesti

• Heijastinaiheinen tietovisa

• ”Heijastinratsia”
• Animaation esittely Liikenneturvan nettisivuilta

Vuoden pimein aika tekee tuloaan. 
Nyt on aika kaivaa heijastimet esiin laatikoista!

Taustatietoa heijastimen käytöstä ja 

vaikutuksista turvallisuuteen

• Liikenneturvan seurannan tuloksia.

• Mistä tietää, että heijastin on hyvä?

• Mihin heijastin kannattaa kiinnittää?

• Millaiset turvallisuusvaikutukset heijastimen käytöllä on?



Liikenneturva Uusimaa

Tomi Niemi, tomi.niemi@liikenneturva.fi
020-7282334

Meeri Sorjonen, meeri.sorjonen@liikenneturva.fi
020-7282339
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