LIITUKOUTSI
URHEILUSEUROJEN
LIIKENNETURVALLISUUSVALMENNUS –
PÄIJÄT-HÄMEEN KOKEILU

Hanke-esittely 11.11.2019

HANKKEEN OSAPUOLET JA YHTEYSTIEDOT
• Työn vastuutaho:
• Päijät-Hämeen liitto

• Työn tilaajina lisäksi:
• Lahden kaupunki
• Heinolan kaupunki
• Hollolan kunta

• Konsulttina työssä:
• Ramboll Finland Oy

• Lisätietoja hankkeesta:
• Päijät-Hämeen liitto, Jaana Martikainen (jaana.martikainen@paijat-hame.fi)
• Ramboll, Terhi Svenns (terhi.svenns@ramboll.fi)

HANKKEEN TAVOITTEET
• Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat 13–19-vuotiaat nuoret, mutta samalla myös muut
seuratoiminnassa mukana olevat nuoret ja vanhemmat harrastajat, seurojen henkilöstö sekä
nuorten huoltajat.
• Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten omaehtoista ja turvallista liikkumista.
• Kannustetaan tekemään erityisesti lyhyet matkat kävellen ja pyörällä (huomioidaan treenimatkan rooli
alkulämmittelynä).
• Pyritään edistämään nuorten moottoriajoneuvon kuljettajien ja matkustajien liikenneturvallisuutta.

• Nuoret tavoitetaan urheiluseurojen toiminnan kautta.
• Hankkeen tarkoituksena on tarjota hankkeessa mukana oleville urheiluseuroille seurakohtaista
liikenneturvallisuusvalmennusta, jolla varmistetaan suunniteltujen toimien käytännön toteutuminen
ja vaikuttavuus.
• Tavoitteena on luoda urheiluseuroille valmiita toimintamalleja ja käytäntöjä, joita he voivat
hyödyntää toiminnassaan jatkossa.

HANKKEEN SISÄLTÖ JA AIKATAULU
• Hankkeeseen osallistuvat kunnat valitsevat 1–2 alueellaan toimivaa urheiluseuraa, joiden
toiminnassa on mukana 13–19-vuotiaita (Lahdesta 2 seuraa, muista kunnista 1 seura/kunta).
• Tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman monia eri lajeja edustavia seuroja.
• Mukaan pyritään saamaan kuntien isoimpia seuroja, joiden kautta tavoitetaan mahdollisimman paljon
kohderyhmään kuuluvia nuoria.

• Seuroille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja viestintää sekä seurakohtaisia tilaisuuksia.
• Seuroille voidaan toteuttaa ”Turvallisen liikkumisen pelisäännöt” seuratoiminnan ohjeisiin (tai
vastaavaan asiakirjaan).
• Seuroilla on hankkeen ajan käytössään ”liitukoutsi”, joka huolehtii suunniteltujen toimien
edistymisestä, kannustaa, ohjaa, muistuttelee ja tukee seuroja liikenneturvallisuustyössä.
• Työ kestää syksystä 2019 syksyyn 2020 (noin marras-elokuun välisen ajan).

TYÖVAIHEET
• Hankkeeseen osallistuville seuroille toteutetaan aluksi liikenneturvallisuuskysely.
• Kysely kohdennetaan erikseen nuorille, seurahenkilöstölle sekä huoltajille.

• Seurojen edustajille järjestetään yhteinen aloitustapaaminen.
• Pyrkimyksenä on saada seurat haastamaan toisensa liikenneturvallisuustyössä.

• Työssä järjestetään liikenneturvallisuuskoulutus seurojen henkilöstölle (avoin kaikille kuntien seuroille).
• Koulutus toteutetaan yhdessä Liikenneturvan kanssa.

• Seurakohtaisesti suunnitellaan ja toteutetaan seuraavat tapahtumat/tilaisuudet:
• Turvallisen liikkumisen pelisäännöt (harjoituksiin kulkeminen, harjoitukset, kisamatkat)
• Liikenneturvallisuustempaus
• Valmiita toimintamalleja, joita seurat voivat itse toteuttaa sopivissa vaiheissa

• Seuroille toimitetaan aineistoa liikenneturvallisuusviestintään, jota he voivat hyödyntää ja jakaa eteenpäin.
• Seurojen yhteyshenkilöitä tavataan vuoden mittaan ja varmistetaan työn jatkuvuus.

ENNAKOITU TULOS
• Hankkeen aikana tuotetaan mm. seuraavia materiaaleja, jotka ovat hyödynnettävissä
sellaisenaan tai sovellettuina myös muissa seuroissa:
• Toimintamallien kuvaukset
• Turvallisen liikkumisen pelisäännöt
• Liikenneturvallisuusviestinnän aineistot (mm. some-viestintään)
• Liikenneturvallisuuskoulutuksen aineistot
• Liikenneturvallisuuskyselyn pohja
• Liikenneturvallisuuskyselyn tulokset (toimitetaan vain hankkeessa mukana olleille seuroille)

• Nämä toimitetaan työn aikana mukana olleille seuralle sekä työn ohjausryhmälle.

