Oulun eteläinen alue, keskeiset tilaisuudet ja tavoitettu yleisö 2021
Pvm

Tapahtuma

Lapset
Taika-Petteri ja pyörällä paras -esitykset
13.4.2021
Haapajärvi ja Reisjärvi
14.4.2021
Pyhäjoki (4 esitystä)
11.5.2021
Alavieska (4 esitystä)
12.5.2021
Kalajoki (4 esitystä)
10.5.2021
Ylivieska (11 esitystä)
17.-18.5.2021
27.9.2021
Oulainen (4 esitystä)
28.-30.9.2021
Raahen (12 esitystä)
1.10.2021
Siikalatva (4 esitystä)
1.11.2021
Siikajoki (4 esitystä)
2.11.2021
Haapavesi (3 esitystä)
3.-4.11.2021
Nivala (6 esitystä)
29.9.2021
Liikenneturvallisuusoppitunnit
Koivupuhdon koululla Merijärvellä
21.20.2021
Pyhännän liikenneturvallisuusoppitunnit
Yhteensä
Nuoret – yläkoulu
21.4.2021
Pyhännän mopokoulutus
31.3.2021
Kärsämäki, Tappomopo-esitykset
7.4.2021
Pyhäjoki, Tappomopo-esitykset
8.4.2021
Sievi, Tappomopo-esitykset
14.-15.4.2021
Raahe, tappomopo-esitykset
31.5.2021
Ylivieskan Liikenneturvan ja poliisin
virtuaalioppitunnit
10.11.2021
Liikenneturvan kouluttajavierailu Siikajoen
nuorisotalolla
24.11.2021
Pyhäjoki, Saaren koulu (mopoilu, pyöräily,
liikenne)
Yhteensä
Iäkkäät
26.10.2021
Yhteensä

Pyhäjoen eläkeläisjärjestö, Liikenneturvan
kouluttajavierailu

Muut, liikenneturvallisuusryhmät aikuiset, perheet
25.2., 31.3.,
Liikenneturvallisuustoimijoiden tietoiskut
23.4., 20.8.,
eri aiheista (6 kpl)
31.8. 5.11.
toukokuu
Pyhännän turvallisuuskysely
23.8.2021
Maltti ja Valtti-esitys Ylivieskan
tapahtumassa
kesä-heinäkuu
Poliisin, Liikenneturvan ja Ylivieskan
kaupungin palkitsemiskampanja
mopoilijoiden vanhemmille
syksy
Pyörän valot ja heijastimet, muut
heijastintuotteet, jakaminen eri
tilaisuuksissa
14.9.2021
Sievin opettajien ja nuoriso-ohjaajien
koulutustilaisuus
Yhteensä
KAIKKI YHTEENSÄ

Kohderyhmä

Osallistujamäärä /
tavoitettu yleisö

0-2. lk
alakoululaiset
alakoululaiset
alakoululaiset, 2.-4. lk
alakoululaiset

400
350
250
250
850

2.-3.-luokkalaiset
1.-2.-luokkalaiset
1.-2.-luokkalaiset
1.-2.-luokkalaiset
1.-2.-luokkalaiset
2.-3.-luokkalaiset
1.-4. luokat

300
630
150
700

1.-4. luokat

100
4 000

6.- 7.- ja 8.-luokkalaiset
yläkoululaiset
yläkoululaiset
yläkoululaiset
yläkoululaiset
7. ja 8.-luokkalaiset

100
380
200
450
200
400

80

nuoret
yläkoululaiset

120
1 850

iäkkäät

kuntien liikenneturvallisuusryhmät (osall.määrät:
70+50+40+100+40-70)
kaikki kuntalaiset
perheet

370
70

kaikki kuntalaiset,
mopoilijoiden vanhemmat
kaikki kuntalaiset

4 000

opettajat, nuoriso-ohjaajat

20
4 500
10 400

Turvallista kävelyä ja pyöräilyä edistettiin seuraavin toimenpitein:
-

-

Koulujen liikenneturvallisuusoppitunnit, keskeisinä aiheina jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
turvallisuus (säännöt, liikennemerkit käyttäytyminen, turvalaitteet ym.)
Pyörällä paras-virtuaaliesitykset (pyöräilysäännöt, pyöränvarusteet, tarkkaamattomuus, kypärä)
Kaksi aiheeseen liittyvää tietoiskua: Tietyömaiden liikenteen ohjaus erityisesti kävelyn ja pyöräilyn
näkökulmasta (25.2.) ja Liikenneturvallisuusryhmien mahdollisuudet kävelyn ja pyöräilyn
edistämisessä (20.8.)
Tarjottiin koulujen pihasuunnitelmien tarkastuksia huomioiden erityisesti kävelyn ja pyöräilyn
turvallisuus (tehty: Saaren koulu/Pyhäjoki, Paavolan koulu/Siikajoki, Kisatien koulu/Reisjärvi,
kokouksessa käsitelty päiväkodin pihajärjestelyjä / Alavieska).
Koulujen saattoliikenneasioista sekä koulumatkakävelystä ja -pyöräilystä keskusteltu aktiivisesti
kuntien liikenneturvallisuusryhmien kokouksissa. Tarvittaessa toimitettu tiedotusta tukevaa
materiaalia)
Saattoliikenneaiheiset Wilma-viestit.
Pyörän valojen ja heijastimien hankinta ja jakaminen erilaisissa tempauksissa.
Kuntien informoiminen Traficomin valtionavustuksista.

Palautetta Taika-Petteri ja Pyörällä paras -esityksistä keväältä 2021:
Täältä 21 peukkua! KIITOS!!

Oli hirveen hyvä ja hauska,
kiitos! Terv. 1A-luokka Kiitos
ihan supermahtavasta
esityksestä! Oppilaat tykkäs tosi
paljon!!

Kiitos esityksestä, tykättiin
kovasti!
Kiitoksia, oppilaat tykkäsivät
kovasti. Hauskoja juttuja ja
naurua oli täällä luokassa ainakin
paljon :)

Eskarit laittavat terveisiä varsinkin
Jakke Jääkarhulle! Kiitos 🙂🙂

Oli todella hyvä show! :)

Hyvin pelitti kaikki ja lapset
oli mukana upeasti! Kiitos!!!

Kiitos esityksestä, 2C-luokka
tykkäsi siitä kovasti!

Kiitos! Oli hauska esitys! Hyvin
kuului ja näkyi sekä osallisti
oppilaita mukaan.
Aivan huikee homma,
oppilaat tykkäsivät todella
paljon 🙂🙂 naurua ja
innokasta osallistumista
Kiitos! Tämä oli todella
hauska ja sisälsi paljon
hyvää asiaa. Tuli myös
kerrattua tärkeitä oppeja
liikenteeseen. :) Lasten
kommentteja: hyvä, kiva,
hauska, mukava.

Loistava esitys! Äänet
kuului hyvin
Kiitos! Oli huippuhyvä!
Tykättiin! T. 2.A Kiitos
esityksestä 🙂🙂oppilaat
olivat oikein
innostuneita!

Hyvä esitys, kivasti opetus
upotettu esityksen sisälle.
Just sopivan mittainen.

5/5 beatbox! :D t. oppilaat
Kiitos esityksestä. Hyvin
näytti uppoavan viesti
yleisöön.

Vitosluokka kiittää, oli
mukava esitys :)!

Kiitos esityksestä, oppilaat
osallistuivat innolla! Terkuin
3.lk ja eskarit.

Kiitos! Oli huippu!

Kiitos, tämä oli yllättävä ja
hauska! :)
Kiitos, oli hyvin imaiseva esitys (smile) Kiitos
mahtavasta esityksestä! Oppilaita nauratti
kovasti ja nyt lähtivät ulos harjoittelemaan
ääniä. :) Hyvin kuului ja näkyi! Upposi
yleisöön!

Luokkamme piti
kovasti esityksestä.
Erityisesti Jääkarhu oli
kiva. 😊😊

Etätaikominenkin
näköjään onnistuu!

Herkeämättä seurattiin esitystä!
Nyt heti perään pihalla pyörän
taitorata by 4H sopivasti :)

Kiitos, hyvin näkyi ja kuului ja
oppilaat olivat mielissään
mukana!

