Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuustoimija

Ylivieskan seutukunnan
liikenneturvallisuustoimija
Vuosikertomus 2015
31.12.2015

Toimijamalli ja liikenneturvallisuustyön organisointi
Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuustoimijamalli kilpailutettiin keväällä 2013 sopimuskaudeksi
2013-2014. Vuosi 2015 oli optiovuosi, jonka käytöstä päätettiin syksyllä 2014.
Toimijan työpanos on hankittu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kuntien yhteisrahoituksella.
Toimijan tehtävänä on avustaa kuntia käytännön liikenneturvallisuustyössä, kehittää kunnallista ja
seudullista liikenneturvallisuustyötä sekä edistää liikenneturvallisuuden arvostusta Ylivieskan
seutukunnan alueella. Toimijan työ on jaettu ns. kuntatyön aktivointiin ja ylläpitoon sekä erilaisten
tapahtumien ja tempausten järjestämiseen.
Ylivieskan seutukunnan kunnista liikenneturvallisuustoimijamallissa ovat mukana Ylivieska, Merijärvi ja
Kalajoki. Muut seutukunnan kunnat (Oulainen, Alavieska ja Sievi) eivät lähteneet hankkeeseen mukaan
toiminnan käynnistämisvuonna 2013, mutta niillä oli mahdollisuus liittyä mukaan myös kesken
sopimuskauden. Hankkeessa mukana olevien kuntien alueella on asukkaita yhteensä noin 28 000.
Liikenneturvallisuustyön perustan muodostaa kunnissa tehtävä paikallinen työ, jota koordinoidaan
kuntien liikenneturvallisuusryhmissä. Toimijan keskeisin tehtävä on kuntien liikenneturvallisuustyön
tukeminen ja toimija osallistuu tiiviisti mm. liikenneturvallisuusryhmien toimintaan. Tärkeää on, että
kunnat oppivat hyödyntämään toimijaa. Työn pohjan luo kuntaryhmien säännöllinen toiminta ja hyvä
yhteistyöverkosto.
Ylivieskan seutukunnan yhteiset toimintalinjaukset tehdään seudullisessa
liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä, jossa on edustajat kaikista kunnista sekä yhteistyötahoista.
Ryhmä ohjaa myös liikenneturvallisuustoimijan työtä. Toimija toimii tiedonvälittäjänä ja
liikenneturvallisuustyön tukena sekä seutu- että kuntatasolla ja osallistuu aktiivisesti työn suunnitteluun
ja kehittämiseen. Liikenneturvallisuustyö rytmittyy Ylivieskan seutukunnassa alla olevan vuosikellon
mukaisesti (kuva).

Ylivieskan seudun liikenneturvallisuustyön vuosikello.

Ryhmien kokoontuminen vuonna 2015
Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana kolme
kertaa; tammi-, huhti- ja marraskuussa. Tammikuun kokouksessa käsiteltiin muun muassa vuoden 2015
toimintasuunnitelmaa sekä tarkemmin kevään toimia, liikenneturvallisuustyön koordinointia ja
ohjausta seutukunnan alueella. Huhtikuun kokouksessa keskityttiin syksyn toiminnan suunnitteluun ja
marraskuun kokouksessa sovittiin vuoden 2016 alustavat teemat ja käsiteltiin uutta sopimuskautta
sekä toimijatyön puitesopimusta.
Kuntien liikenneturvallisuusryhmät kokoontuivat kaksi kertaa vuoden 2015 aikana. Kalajoella kokoukset
pidettiin 18.3.2015 ja 14.10.2015, Merijärvellä kokoonnuttiin 17.3.2015 ja 14.10.2015 ja Ylivieskassa
17.3.2015 ja 13.10.2015. Kuntakokouksissa keskityttiin kuntatason toiminnan ideointiin ja
koordinointiin sekä ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittelyyn.
Toteutetut toimet vuonna 2015
Vuoden 2015 päätapahtumat olivat Rajotusten mukaan -näytelmäesitys ikääntyneille, Sinä teet
suojatien –kampanja, kypäräkysely koululaisille ja koulujen henkilökunnille sekä Turvaa tenaville –
tapahtuma Kalajoella.
•

Turvaa tenaville –tapahtuma 1.-2.-luokkalaisille järjestettiin 15.9. Kalajoella ja mukana
olivat Merijärven lapset. Tapahtumapäivänä turvallisuusteemaisilla rasteilla kiersi noin 400
lasta. Yhteistyökumppaneina ja rastien vetäjinä toimivat: Liikenneturva, Poliisi, pelastuslaitos,
Autoliitto, 4H ja Ylivieskan Latu ry. Tilaisuudesta tiedotettiin paikallismediaa.

•

Kypäräkysely kaikille koululaisille, luokanopettajille ja rehtoreille sekä
koulunkäyntiavustajille toteutettiin toukokuussa 2015. Kyselystä saatiin laaja aineisto ja
tulokset on luovutettu syksyllä koulujen käyttöön. Tuloksia hyödynnetään myös vuoden
2016 liikenneturvallisuustyössä.

•

Sinä teet suojatien -teemaviikko toteutettiin valtakunnallisella liikenneturvallisuusviikolla
37, (7.-11.9.). Mukana olivat kaikkien kuntien koulut ja päiväkodit. Toimija toimitti
ohjeistuksen ja kasvovärit ja julisteet tilattiin Liikenneturvan kautta. Kampanja otettiin
kouluissa ja päiväkodeissa hienosti vastaan ja sen toteutuminen ylitti odotukset.
Osallistuneiden kesken arvottiin palkintoja.

•

Teatteriesitys senioreille järjestettiin 4.11. Ylivieskan Akustiikka-salissa. Mukana oli
eläkeläisiä Merijärveltä ja Kalajoelta. Yleisömäärä oli noin 250 henkilöä. Yle
Keskipohjanmaa kävi tekemässä juttua ja oli mukana koko esityksen ajan.

•

Kalajoella järjestettiin mopokoulutus 8.-luokkalaisille 24.4. Merenojan ja Raumankarin
koululla. Lisäksi kouluttaja oli paikalla illalla nuorisotalo Alexissa.



Kalajoella järjestettiin koululaiskuljettajakoulutus 1.9. SaniFanissa. Mukana oli Merijärven
kuljettajia. Tilaisuus oli ensimmäinen, jossa kaikki osapuolet kokoontuivat yhteen keskustelemaan
ja esillä oli kaikki keskeiset näkökulmat. Tiestön hoito ja kunto sai aiheena paljon aikaa, mutta
myös muita teemoja käsiteltiin. Osallistujia oli noin 50.

•

Pyörällä töihin ja Viisaan liikkumisen päivät kuntatyöntekijöille järjestettiin valtakunnallisilla
teemaviikoilla (Pyöräilyviikko ja Liikkujan viikko). Kampanjoihin osallistui noin 10-50
hlö/kunta.

•

Marraskuussa järjestettiin näkymistempaukset kaikissa kunnissa. Näkymistempauksessa
kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet jalkautuivat aamuliikenteeseen jakamaan
heijastimia ja pyörän valoja niille, joilla niitä ei ole.

Sinä teet suojatien –kampanjan tuotoksia
Onnettomuustilastot
Ylivieskan seutukunnan Kaiku-sivustolla (extranet) ylläpidettiin Ylivieskan, Kalajoen ja Merijärven
onnettomuustietoja. Nämä onnettomuusanalyysit ja -yhteenvedot tehdään iLiitu-ohjelmalla.
Kuntakohtaisista onnettomuustilastoista on nähtävissä mm. onnettomuuskustannukset (euroa
/asukas), onnettomuusmäärät, -paikat ja -ajankohdat.
Liikenneturvallisuustoimijan Kaiku-portaali ja muu tiedottaminen
Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuustoimijan ohjausryhmän ja kuntaryhmien sisäinen
tiedottaminen hoidettiin vuoden aiemman mukaisesti Kaiku-portaalin kautta. Portaali palvelee
toimijan, kuntien ja yhteistyökumppaneiden sisäistä tiedonvälitystä ja toimii myös ns. projektipankkina.
Sivustolle tallennetaan kaikki projektinhallintaan liittyvät dokumentit, kuten esimerkiksi kokouskutsut
ja muistiot sekä kustannusseurantatieto. Sivusto on suojattu tunnuksin, jotka on jaettu kuntien
liikenneturvallisuusryhmien jäsenille.
Toimija tiedotti kuntia ja mediaa (lehdistö ja radiomedia) vuoden aikana ajankohtaisista asioista
sähköpostitiedottein. Lisäksi toimija osallistui ulkoiseen tiedottamiseen seuraavasti:
• tiedotteet iäkkäiden näytelmäesityksestä
• tiedote Sinä teet suojatien -kampanjasta
• tiedote Turvaa Tenaville –tapahtumasta syyskuussa
• tiedote Pyörällä töihin -viikosta ja Fiksun työmatkaliikkujan viikosta
• tiedote näkymistempauksista
Yhteystiedot:
Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuustoimija
Projektipäällikkö Noora Airaksinen
Sito, Viestikatu 7, 70600 Kuopio
PL 4000, 70601 Kuopio
puhelin 0400 922 372
noora.airaksinen(a)sito.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Liikenneturvallisuusasiantuntija Tarja Jääskeläinen
Veteraanikatu 5, 90100 Oulu
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