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Iskelmä kampanjoi artistiensa kanssa turvallisen koulumatkan
puolesta
Sinun asenteesi ratkaise.

Syyslukukausi on käynnistynyt murheellisissa merkeissä liikenteessä sattuneiden lukuisten onnettomuuksien vuoksi. Iskelmä on tehnyt poliisin
kanssa tiivistä yhteistyötä koko kesän ja haluaa antaa oman panoksensa liikenneturvallisuuden lisäämiseen.

Kanavalla on kampanjoitu syksyn mittaan turvallisemman koulumatkan puolesta - yhdessä artistien kanssa. Talkoissa ovat mukana muun
muassa Juha Tapio, Anssi Kela, Chisu, Arttu Wiskari, Anna Puu, Olli Lindholm, Mitra, Jukka Poika, Stig, Antti Ketonen, Jussi
Rainio, Ilkka Alanko , Aurora, Eini, Samae Koskinen, Katri Ylander ja Tero Vesterinen. Joukko kasvaa koko ajan. Taajuudella kuullaan
päivittäin artistien tarinoita ja ajatuksia koulumatkoista ja liikennekäyttäytymisestä.

"Käytän autoa tavaroiden kuljettamiseen, yleensä on studiovehkeet mukana. Lapsikin kulkee mukana ja se aiheuttaa erilaisia tilanteita. Olen
kiinnittänyt liikenteessä paljon huomiota siihen, että omilla ajotaidoillasi ei ole merkitystä - liikenteessä on muitakin ihmisiä ja heillä ei homma
pysy aina kasassa. Minua ärsyttävät ihmiset, jotka ajavat hanurissa kiinni. Turvaväliä ei voi korostaa riittävästi."

-Chisu

"Olen todennut sen vuosien aikana, että sellainen kiireinen ajotapa, jatkuva ohittelu, kiilaaminen ja hermostuneisuus stressaa kovasti. Mitä
enemmän stressaat, sitä raskaampaa ajaminen on. Kun reittihausta näkyy, että matka kestää kolme tuntia ja annat itsellesi neljä tuntia
matkaa, voit ottaa rennosti. Mitä tunnilla tai parilla on väliä pitkässä juoksussa. Olen itsekin paremmalla tuulella, kun en pidä kiirettä
liikenteessä."

-Olli Lindholm

Lue lisää: http://www.iskelma.fi/viihde/anssi-kela-chisu-ja-juha-tapio-kampanjoivat-turvallisen-koulutien-puolesta/2/13134
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Bauer Media Oy on kaupallinen radioyhtiö, johon kuuluvat valtakunnalliset radiokanavat The Voice, Iskelmä ja Radio City sekä paikallisradiot
Radio Pooki Raahessa, Play Radio Tampereella ja Radio Jyväskylä. Bauer Media Oy panostaa vahvasti laadukkaisiin online-sisältöihin ja
radiokanavien online-yhteisöt ovat maan suosituimpia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 17 M€. Bauer Media Oy työllistää Suomessa noin
130 media-alan ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut erinomaisesti Great Place To Work –tutkimuksessa ja sen tavoitteena on olla Suomen paras
media-alan työpaikka.


