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(”Kampanjoinnin perusteita”. Liike





  

 ”Sinä teet suojatien”  ”Jokainen tie on koulutie”

  ”Heijastinpäivä 1.10. ”   



Kuva 1. Liikenneturvan ”” –

        

        

        

         

   ”Kampanjat”. 



Kuva 2. Liikenneturvan ”Jokainen tie on koulutie”





 

  

       



      

        

           

”Kampanjat”. 

Kuva 3. Liikenneturvan ”Heijastinpäivä 1.10.”
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        ”Lapsi eriikäisenä”.



         

         

         

        

     ”Lapsi eriikäisenä”. 

        

   

      ”Lapsi eriikäisenä”. 





     



      

 

ohjeet leikkiin ”Turvallinen tienylitys”, jossa tarkoituksena on harjoitella turvallisen
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”. Liikenneturvan www

Toinen leikki on ”Aistien herkistys”, jota voidaan leikkiä kolmella eri tavalla. Harjoitukset

ovat ”Pysähdy”, ”Kuuntele” ja ”Katso&kävele”. Leikin tarkoituksena on ymmärtää, että
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kampanjassa ”Hyvä alku koulutielle”. Kampanjassa lähetetään elokuussa ekaluokkalaisten

        

mukana on Liikenneturvan esite ”Turvallisesti koulutielle”, jossa annetaan ohjeita









        

          

         

      

       



       

  

 

 

         

          

        

       



        



          



          







 

 

          



      



           

        





      

        





Kuolleet ja loukkaantuneet lapset tienkäyttäjäryhmän mukaan vuosina 2006-2016
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  (”Tilastokatsaus_lapset”. Liikenneturvan www

Vuosina 2006-2015 liikenteessä loukkaantuneet lapset (ikäryhmä 0-14)
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liikkuvien lasten kannalta. (”Tilastokatsaus_lapset”. Liikenneturvan www

       

         





       

 ≤ 50 km/h nopeusrajoitusalueille.
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toteuttaminen”. Opetushallituksen www
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(”Liikennekasvatus”. Opetushallituksen www    

     

a (”Liikennekasvatus – OPS 2016”. Liikenneturvan www
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Opinnäytetyötä tehdessäni löysin tietoa ”Turvaa tenaville” –  
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