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VAASANSEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA
TRAFIKSÄKERHETSPLAN FÖR VASAREGIONEN

KUTSU ALOITUSSEMINAARIIN
INBJUDAN TILL STARTSEMINARIET
Vuonna 2009 laaditaan Vaasanseudun liikenneturvallisuussuunnitelma.
Liikenneturvallisuussuunnitelman aloitusseminaari järjestetään Mustasaaressa torstaina 4.6.2009 klo 13 (ohjelma liitteenä).
Seminaarin tavoitteena on antaa osallistujille käsitys siitä, mistä liikenneturvallisuudessa on kyse ja miten siihen voi vaikuttaa. Tilaisuudessa esitellään suunnitelman lähtökohtia, onnettomuusanalyysin ja kyselyn tuloksia
sekä yleisiä näkökulmia liikenneturvallisuudesta. Syksyllä järjestetään vielä
kaksi tilaisuutta, joissa keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin ja keinoihin
liikenneturvallisuuden parantamiseksi kasvatuksen, koulutuksen ja tiedotuksen keinoin.
Seminaari on avoin luottamushenkilöille, päätöksentekijöille sekä liikenneturvallisuusryhmien ja muille liikenneturvallisuustyötä tekeville henkilöille
eikä edellytä ennakkoilmoittautumista. Osallistuminen ei edellytä myöskään aikaisempaa kokemusta liikenneturvallisuustyöstä vaan innostunutta
ja aktiivista asennetta. Toivomme, että liikenneturvallisuusryhmien edustajat kertovat tilaisuudesta omassa hallintokunnassaan myös eteenpäin.
Tervetuloa seminaariin!

I Vasaregionen uppgörs en trafiksäkerhetsplan år 2009. Startseminariet
ordnas i Korsholm torsdagen den 4.6 kl. 13 (programmet bifogas).
Seminariets mål är ge information om trafiksäkerhet och hur den kan påverkas. Under seminariet presenteras utgångsläget för planeringsarbetet,
resultat från olycksanalysen och enkäten samt allmän information om trafiksäkerhet. På hösten ordnas ännu två tillfällen, där konkreta åtgärd för att
förbättra trafiksäkerheten via skolning och informationsverksamheten planers.
Seminariet är öppet för förtroendemän, beslutsfattare och trafiksäkerhetsgruppens medlemmar samt övriga personer som utför ts- arbete i kommunen. Förhandsanmälning behövs inte. Deltagandet kräver inte tidigare erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete utan inspiration och rätt inställning räcker. Vi önskar att medlemmarna i kommunens ts- grupp berättar vidare
inom sin egen förvaltning om tillfället.
Välkommen till seminariet !
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ALOITUSSEMINAARIN OHJELMA
STARTSEMINARIETS PROGRAM
Aika/ Tid

To 4.6.2009 klo/kl. 13-15
(kahvitarjoilu klo 12.45 / kaffeservering kl. 12.45)

Paikka/ Plats

Mustasaaren kulttuuritalo (Kirjasto/auditorio)/
Korsholms kulturhus (Biblioteket/auditoriet) ,

Jakelu/ Dist.

Kuntien liikenneturvallisuusryhmät/ Kommunernas ts-grupper
Hallintokuntien liikenneturvallisuustyötä tekevät/ Förvaltningarnas representanter som utför ts-arbete
Liikenneturvallisuussuunnitelman ohjausryhmä/ TS-planens styrgrupp
Luottamushenkilöt, päätöksentekijät/ Förtroendevalda, beslutsfattare
Tiedotusvälineet/ Media

•

Seminaarin avaus/ Öppning av seminariet
Per-Håkan Österåker, Mustasaaren kunta/ Korsholms kommun

•

Liikenneturvallisuustyö – mitä se on?/ Vad innebär ts-arbetet?
Christel Kautiala, Destia

•

Tiehallinnon rooli liikenneturvallisuustyössä /Vägförvaltningens roll inom ts-arbetet
Kjell Lind, Vaasan tiepiiri/ Vasa vägdistrikt

•

Liikenneturvallisuustyön organisointi ja tavoitteet Länsi-Suomen läänissä/
Organisering och målen för ts-arbetet inom Västra-Finlands län
Eero Siikavirta, Länsi-Suomen lääninhallitus/ Västra-Finlands länsstyrelse

•

Hallintokuntien liikenneturvallisuustyö/ Ts-arbetet inom förvaltningarna
Heli Lintamo, Liikenneturva /Trafikskyddet

•

Vaasanseudun onnettomuusanalyysin ja kyselyn tuloksia/
Resultat av olycksanalysen och enkäten i Vasaregionen
Christel Kautiala, Destia

•

Jatkotyöskentely / Fortsatt arbete

•

Seminaarin päättäminen/ Avslutning av seminariet

