Sinä teet suojatien
‐kampanja
 Kouluissa, päiväkodeissa, työyksiköissä ja järjestöissä toteutettava
kampanja, jonka tarkoituksena on nostaa esiin laajasti suojatiehen ja tien
ylittämiseen liittyviä keskeisiä asioita koko kunnassa.
 Toimintamalleja (kuvaukset seuraavilla sivuilla):
1.

Piirrä ja kirjoita kokemuksesi suojatiestä tai tien ylityksestä.

2. Suojatien kasvomaalaus ja selfiekuvaus koulupäivän aikana,
vanhempainilloissa ja työpaikoilla.
3. Oman suojatiejulisteen suunnittelu Liikenneturvan julistekoneella.
4. Kävelyretki, jossa harjoitellaan tien ylitystä ja kerrataan sääntöjä.
5. ”Suojatiepäivystys”; aikuiset turvaavat koululaisten tien ylitykset.

 Jokainen koulu ja/tai opettaja tai yksikkö voi valita ryhmälleen ja omaan
toimintaan parhaiten sopivat toimintamallit.
 Aihetta tukevaa materiaalia on koottu viimeiselle sivulle.

1. Piirrä, askartele tai kirjoita
suojatiestä tai tien ylityksestä

Miten?


Suojatiet ovat kaikille tuttuja. Keskustele oppilaiden kanssa suojatiestä sekä tien ylittämisestä. Kerratkaa
yhdessä sääntöjä ja keskeisiä muistettavia asioita. Pyydä oppilaita piirtämään, askartelemaan ja/tai
kirjoittamaan vapaasti aiheesta tai esimerkiksi seuraavien kysymysten pohjalta:


Millaisia suojateitä koulumatkallasi tai kotisi läheisyydessä on?



Millaisia kokemuksia sinulla on suojatiestä? Onko tietä ylittäessä joskus tapahtunut jotakin erikoista
tai yllättävää?



Onko tien ylittäminen helppoa vai vaikeaa? Miksi? ”Tien ylittäminen on vaikeaa, koska…” tai
”Tien ylittäminen on helppoa jos/kun…”



Millainen mukava tai ikävä suojatie?



Piirustukset voi koota näyttelyksi ja esitellä kuvia ja tarinoita vanhempainilloissa.



Liikenneturvallisuustoimija voi teettää piirustuksista esim. vuosikalenterin

Kenelle?


Päiväkodit ja alakoulut

2. Suojatien kasvomaalaus
ja selfiekuvaus
Miten?
 Suojatieraitojen kasvomaalaus ja selfie‐kuvauksen voi toteuttaa toiminnallisena tehtävänä aiheen
käsittelyn yhteydessä.
 Liikenneturvallisuustoimija toimittaa kaikille ”Sinä teet suojatien”´‐taustajulisteita selfiekuvausta
varten ja kasvomaalit suojatieraitojen maalausta varten.
 Liikenneturvan ohjeet selfiekuvaukseen:
https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/kampanjat/sina‐teet‐suojatien/ota‐oma‐suojatieselfie .
Maalauksen voi tehdä pensselillä (ei toimiteta mukana) tai sormin.
 Kannustetaan kaikkia jakamaan oma suojatieselfie sosiaalisessa mediassa: #suojatie,
#sinäteetsuojatien
 Kuvista voi koota myös näyttelyn tai tehdä oman suojatiejulisteen (ks. kohta 3).
Kenelle?
 Päiväkoti‐ikäiset, ala‐ ja yläkoululaiset
 Vanhemmat (esim. vanhempainillat tai kodin ja koulun
yhteiset tapahtumat), opettajat.
 Kunnan ja kaupungin eri yksiköiden työntekijät
 Muut työpaikat
 Huom! Toimintamalli sopii hyvin myös aikuisille!

3. Oman suojatiejulisteen suunnittelu

Miten?
 Piirustuksista, selfie‐kuvista tai vapaasti valittavasta materiaalista
voi tehdä oman suojatiejulisteen käyttämällä
Liikenneturvan julistekonetta:
http://extrat.liikenneturva.fi/kampanjakone/
 Julistekone on erittäin
helppokäyttöinen ja julisteista
voi koota esim. koululle tai kuntaan
oman näyttelyn.
 Julisteita voi pitää esillä myös
vanhempainilloissa.
Kenelle?
 Ala‐ ja yläkoululaiset

4. Kävelyretki

Miten?
 Käsittele liikennesääntöjä, tien ylittämistä ja suojatiehen liittyviä muistettavia
asioita lasten kanssa luokassa.
 Järjestä teoriaosuuden jälkeen kävelyretki lähiympäristöön suojateille. Kertaa ja
harjoittele sääntöjä käytännössä.
 Mikäli koulun tai päiväkodin lähiympäristö ei sovellu kävelyretkeen, voi oman
suojatien rakentaa esimerkiksi pihalle ja harjoitella sääntöjä sen avulla.
Kenelle?
 Päiväkoti‐ikäiset ja alakoululaiset

4. ”Suojatiepäivystys”
Miten?
 Ryhmä aikuisia jalkautuu aamu‐ tai iltapäiväliikenteeseen vilkkaiden koulureittien
suojateille turvaamaan lasten tien ylitykset.
 Aikuiset varmistavat, että lapset pääsevät ylittämään tien turvallisesti ja tarvittaessa
saattavat lapset tien yli.
 Tavoitteena on herättää autoilijat huomaamaan koululaiset ja muistamaan
väistämissäännöt.
 Aikuiset varustautuvat huomioliivein ja yhdellä suojatiellä voi olla partioimassa esim. 2‐4
aikuista.
 Suojatiepäivystys on konkreettinen ja näkyvä keino nostaa asia mm. paikalliseen mediaan.
Kenelle?
 Eläkeläisjärjestöt ja muut järjestöt
 Vanhempainyhdistykset
 Vanhusneuvostot
 Työyksiköt

Materiaalia aiheen käsittelyyn
Liikenneturva
 Jalan ja pyörällä –opas, esittelyaineisto
 Sääntövisa ja oikeat vastaukset
 Väistämissääntöanimaatiot
 Liikennemerkit
 Liikennekasvatus: päivähoidossa, alakoulussa, yläkoulussa

Ota kuvia kampanjan toteutuksesta ja toimita ne liikenneturvallisuustoimijalle hyödynnettäväksi
tiedotuksessa!
Yhteystiedot ja materiaalipyynnöt (kasvomaali ja selfiejuliste):
Noora Airaksinen
noora.airaksinen@sito.fi
0400 922 372

