SUOJATIESUOJELIJAT

Toteutetun käytännön nimi
Suojatiesuojelijat
Suojatiesuojelijat muistuttavat, että jokainen meistä voi toimia suojatiesuojelijana ja turvata
kaikkien jalankulkijoiden tietä ja etenkin pienten koululaisten koulutietä. Lisäksi muistutetaan
pimeänä vuodenaikana jalankulkijoita siitä, että he käyttäisivät heijastinta (jaetaan
suojatiesuojelijaheijastimia) jotta autoilijoilla olisi mahdollisuus huomata jalankulkija ajoissa.
Autoilijoille on tehty tarroja, joilla he osoittivat olevansa suojatiesuojelijoita. Ihmiset voivat kuvata
katukuvassa näkyviä enkeleitä tai suojatiesuojelijatarroja ja jakaa kuvia sosiaalisessa mediassa
#suojatiesuojelija- merkinnällä.
Kokonaisuus, johon toteutettu käytäntö liittyy
Onnettomuuksien estäminen
Mistä käytäntö sai alkunsa, kauan se on ollut käytössä ja miksi sille oli tarvetta?
Kampanja käynnistyi 26.8.2016 koulurauhan julistuksen yhteydessä. Kuopion monialaisessa
turvallisuustyöryhmässä todettiin keväällä Liikenneturvan tekemä havainto, että vain joka kuudes
autoilija päästi suojatiellä kulkijan keskusta alueella tien ylitse. Lisäksi jalankulkuonnettomuuksien
tilastot osana hyvinvointikertomusta, herättivät ajattelemaan, että jotain täytyisi tehdä uutena
toimenpiteenä. Suojatiesuojelijat-kampanja lähti liikkeelle siis Kuopion hyvinvointiraportin
liikenneturvallisuuden havainnoista, joiden mukaan suojateillä tarvitaan parempaa ja turvallisempaa
käyttäytymistä. Radio Kuopion toimittaja käynnisti pohdinnan, miten Kuopiossa voitaisiin edistää
leppoisan ja turvallisen liikennekulttuurin syntymistä. Yhteistyössä eri toimijoiden ideoinnissa
syntyi kampanjateema suojatiesuojelijoista. Idean lähtökohtana oli vanha kuva suojelusenkelistä,
joka saattaa lapsia vaarallisen rotkon yli siltaa pitkin. Siitä käynnistyi teatteriyhteistyö ja enkeliksi
pukeutuneiden vapaaehtoisten rekrytointi.
Ketkä osallistuivat käytännön kehittämiseen ja toimeenpanoon?
Kampanjaa on toteutettu mm. useilla pop up -tyyppisill tempauksilla yhteistyössä vapaaehtoisten
enkelien, Kuopion kaupungin ja Kuopion Kaupunginteatterin, Liikenneturvan, Poliisin ja Radio
Kuopion sekä seurakunnan kanssa. Lisäksi koulujen tempauksissa on ollut mukana
vanhempainyhdistyksiä. Suojatiesuojelijoina on ollut eri tempauksissa useita vapaaehtoisia.
Miten käytäntö toteutettiin?
Suojatiesuojelijaenkelit ovat valkoisiin enkelivaatteisiin pukeutuneita vapaaehtoisia, jotka kertovat
liikenneturvallisuudesta pop up -tyyppisissä tempauksissa ja saattavat ihmisiä turvallisesti kadun yli
suojateillä. Suojatiesuojelijat esiintyvät erilaisten tapahtumien yhteydessä ja koulujen lähistöillä,
erityisesti pimeänä vuodenaikana ja vaarallisiksi todetuissa risteyksissä.
Katso Suojatiesuojelija -video:
https://www.youtube.com/watch?v=5KKe7gkZ_9I
Kuinka paljon ja millaisia kustannuksia aiheutui käytännön toteuttamisesta?
Enkelin siivet lainassa Kuopion kaupunginteatterilta.
Vapaaehtoiset enkelit, heille pieniä kiitoksia esim. ruoan tarjoaminen.

Enkelin kaavut Ikean peitoista vapaaehtoisen tekemänä
Heijastimet 1000kpl noin 1300e - riippuen minkä verran jakaa sen verran kustannukset
Tarrat noin 300e
Eli kokonaiskustannukset heijastimien/ tarrojen hinta eli
noin 1500e.
Voiko käytännöllä sanoa olleen konkreettisia tuloksia ja vaikutuksia?
Suojatiesuojelijat-kampanja on saanut laajaa huomiota myös valtakunnallisesti, ja osaltaan
parantanut kuopiolaista liikennekäyttäytymistä. Kampanjaa jatketaan erilaisten tapahtumien
yhteydessä.
Toivomme muutosta vähitellen asenteisiin. Kampanja vaatii lisää viestinnällistä tunnettavuutta,
vähitellen kuitenkin ihmiset jo tunnistavat suojatiesuojelijaenkelit ja tämä näkyykin mm.
joulukauden avajaisissa, että enkeleiden kanssa halutaan kuvia ja osataan jo kysellä
enkeliheijastimia. Tilastojen valossa jalankulkuonnettomuudet ovat vähentyneet, toiveena
on, että osa tästä johtuisi suojatiesuojelijatoiminnasta.
Olisiko jotain voitu tehdä paremmin tai eri lailla? Mikä oli erityisen haasteellista?
Ei ole ollut haasteita käytännön toiminnassa. Rahaa heijastimiin menee niin paljon kuin vain rahaa
on.
Mahdollisen jatkotyön kuvaus
Työ jatkunut tähän päivään saakka. Toivottavasti vielä eteenpäinkin. Vapaaehtoisia on ollut helppo
tähän tehtävään saada.
Miten käytäntö paransi kaupungin, kunnan tai alueen turvallisuutta?
Jalankulkuonnettomuudet vähentyneet. Asenne toivottavasti muuttuu suojatiellä kulkijoita kohtaan.
Opit/kokemukset, joista muut toimijat voivat hyötyä
Rohkeasti kokeilemaan.
Keneltä tai mistä saa lisätietoa hankkeesta?
Etunimi: Säde
Sukunimi: Rytkönen
Yritys / Organisaatio: Kuopion kaupunki
Sähköposti: sade.rytkonen@kuopio.fi
Puhelin: 0447182462
Verkkosivu: https://www.kuopio.fi/-/vuoden2017-turvallisuusteko-palkintosuojatiesuojelijoille-kunniamainintawho-cares-toiminnasta

