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TOIMINTAKERTOMUS 2015
Liikenneturvallisuustoimijan työ Muhoksella käynnistettiin kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
yhteistyönä helmikuussa 2015. Liikenneturvallisuustoimijan tehtävänä oli tukea ja avustaa kuntaa
liikenneturvallisuustyössä. Tehtäviin kuuluivat mm. liikenneturvallisuusryhmän kokousten sihteerin tehtävät ja
asialistan valmistelu yhteistyössä puheenjohtajan kanssa sekä erilaisten liikenneturvallisuuteen liittyvien
kampanjoiden ja tapahtuminen suunnittelu ja organisointi eri kohderyhmille. Tavoitteena oli toteuttaa kunnassa
aktiivista liikenneturvallisuustyötä, joka näkyy myös asukkaiden suuntaan.
Kunnan liikenneturvallisuusryhmä (kokoonpano liitteenä) kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, joista
ensimmäisessä päätettiin toimijatyön käynnistämisestä. Toimija oli mukana kolmessa seuraavassa kokouksessa.
Kokouksissa keskusteltiin mm. ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista sekä asukkailta tulleista aloitteista ja
suunniteltiin tilaisuuksia ja kampanjoita eri kohderyhmille.
Toimijatyön puitteissa toteutettiin seuraavat kampanjat ja tapahtumat:


Yläkoulun 8.-luokkalaisille (yhteensä seitsemän luokkaa) järjestettiin mopokoulutuspäivä 25.5.2015.
Liikenneturvan kouluttaja ja poliisi kertoivat mm. mopoiluturvallisuuteen liittyvistä asioista ja virittämisen
seurauksista.



Sinä teet suojatien -teemapäivää vietettiin 26.5.2015. Teemaviikkoa toteutettiin Koivulehdon ja
Päivärinteen päiväkodeissa sekä Huovilan, Hyrkin ja Kirkonkylän kouluissa. Toimintamalleina oli
suojatieaiheinen piirtäminen, suojatiejulisteen teko sekä suojatieraitojen kasvomaalaus ja selfiekuvaus. Toimija vastasi ohjeistuksesta ja materiaalihankinnasta ja liikenneturvallisuusryhmä jalkautti
kampanjan kuntaan. Osallistuvien luokkien ja ryhmien kesken arvottiin stipendejä ja lahjakortteja.
Suojatiejulisteita levitettiin kunnan keskustaan. Toimija tiedotti aiheesta mediaa ja Tervareitti teki
jutun.



Fiksun työmatkaliikkujan viikko järjestettiin valtakunnallisella liikkujan viikolla 16.-22.9. kunnan ja
ammattiopiston (OSAO, Luovi) työntekijöille. Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvottiin
otsalamppuja. Toimija laati materiaalit, hankki palkinnot ja hoiti ulkoisen tiedottamisen ja kampanjat
jalkautettiin liikenneturvallisuusryhmän jäsenten toimesta.



Seurakuntatalolla järjestettiin Turvallisuustietoa senioriliikkujille -tilaisuus 28.9. Tilaisuudessa kerrottiin
ja keskusteltiin mm. ikääntymisen vaikutuksista liikenteessä liikkumiseen. Lisäksi annettiin vinkkejä,
kuinka itse voi vaikuttaa omaan ja toisten turvallisuuteen.



Liikenneturvallisuusryhmän näkymistempaus järjestettiin 3.11. Tempauksessa jaettiin heijastimia ja
pyörän valoja ”pimeille” kulkijoille. Tarkoituksena oli nostaa esiin syksyn pimeät kelit ja heijastimien ja
valojen tärkeys. Samana päivänä tempaus järjestettiin useassa kunnassa Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun alueilla ja tempauksista tiedotettiin yhteisesti.



Ammattiopiston (OSAO) Muhoksen yksikön ensimmäisen vuoden opiskelijoille (noin 100 hlöä)
järjestettiin liikenneturvallisuuspäivä 10.11. Oppilaat kiersivät päivän aikana kaksi 30 minuutin pituista
”rastia”, joissa keskusteltiin opiskelijoiden kanssa mm. tarkkaamattomuudesta liikenteessä sekä
pohdittiin liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja.

Kuvat: Liikenneturva ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija

Muhoksen liikenneturvallisuusryhmän kokonpano:
Mikko Kari, tekninen johtaja (pj)
Hannu Leskelä, rakennusmestari
Juha Valta, opetuspalvelujohtaja
Juha Piirala, yläkoulun rehtori
Tuula Niska, vanhustyönjohtaja
Merja Honkanen, sosiaali- ja terveysjohtaja
Riitta Pellikka, kouluterveydenhuolto
Raili Suorsa, neuvolapalvelut
Juha Pesonen, vapaa-aikatoimenjohtaja
Anne Leskinen, seutusuunnittelija, Oulun seutu
Kyösti Honkala, kehittämispäällikkö
Timo Mikkonen, ammattiopisto (OSAO)
Tarja Jalkanen, ammattiopisto (Luovi)
Tarja Jääskeläinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Heino Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Rainer Kinisjärvi, Liikenneturva
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Tero Lehmikangas, poliisi
Merja Rasinkangas, koulupoliisi

