Teemapäivä tuo koulun
liikennekasvatukseen uusia makuja
Liikenneaiheisen teemapäivän avulla voidaan liikenneturvallisuusasioita käsitellä
koko koulun voimin. Teemapäivä ei korvaa luokissa tapahtuvaa, säännöllistä ja läpi
kouluvuoden jatkuvaa liikennekasvatusta, vaan se on tähän hyvä lisä. Teemapäivä
elävöittää koulun arkea ja tarjoaa oppilaille mahdollisuuden keskittyä ja syventyä
liikenneturvallisuuteen monipuolisesti. Oppilailla on mahdollisuus yhdessä syventää
tietämystään liikenteestä ja miettiä omia toimintatapojaan ja asenteitaan liikenteessä liikkuessaan.
Tässä muutamia vinkkejä onnistuneen teemapäivän rakentamiseen!

Huolellinen suunnittelu takaa onnistuneen teemapäivän

Kun teemapäivän järjestelyt ja päivän ohjelma mietitään kerran kunnolla, voi samaa
sabluunaa hyödyntää tulevina vuosina. Teemapäivän rakentamisessa selkeä tavoite
auttaa. Halutaanko jakaa uutta tietoa vai elävöittää ja demonstroida jo opittuja
asioita? Halutaanko järjestää hauska toimintapäivä, jossa on mukana ripaus asiaakin?
Halutaanko nostaa joku tietty liikenneturvallisuussisältö esille: säännöt, kypärä,
turvavyö, heijastin, liikenneraittius, väsymyksen riskit, ennakointi?
• Varaa riittävästi aikaa suunnittelulle ja liitä teemapäivä koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
• Tee selkeä vastuunjako ja nimeä vastuuhenkilöt.
• Hyödynnä yhteistyön voimaa: oppilaille päivän järjestämisessä mukana oleminen on hieno oppimismahdollisuus, vanhemmille se voi olla mahdollisuus osallistua konkreettisesti koulun toimintaan, yhteistyötahoille se on mahdollisuus
tuoda esille omaa asiantuntemustaan tai omaa toimintaansa.
• Tee tarpeeksi väljä aikataulu (varaa aikaa siirtymisiin, ruokailuun, taukoihin).

Tiedottaminen on tärkeää päivän sujuvalle toteutukselle

Teemapäivästä on hyvä tiedottaa koulun henkilökunnalle, oppilaille ja heidän huoltajilleen. Myös kouluun ulkopuolelle voidaan tiedottaa, esim. paikallislehdet ovat
kiinnostuneita paikallisista tapahtumista
• Kirjataan selkeästi teemapäivän aikataulu, tapahtumat, tapahtumapaikat
ja vastuuhenkilöt

Vierailijat tuovat teemapäivään virkistävää vaihtelua

Vierailijat ovat hyvä lisä teemapäivään, mutta koko tapahtumaa ei kannata laskea
ulkopuolisen avun varaan. Mahdollisia liikenneteemapäivän vieraita ovat mm.
Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos, SPR, kunnan muut hallintokunnat (tekninen
toimi, vapaa-aikatoimi, terveystoimi), paikalliset järjestöt (Ehyt ry, MLL, 4H, pyöräilyseura, Autoliitto) tai paikalliset yritykset (autokoulu, vakuutusyhtiö, urheiluliike).
• Tee vierailupyyntö hyvissä ajoin ja mieti, mitä aiheita haluaisit vierailijan tuovan
teemapäivään.
• Keskustele vierailijan kanssa päivän toteutuksesta (aikataulut, tauot, tilat,
tarvikkeet, oppilasmäärät).
• Ohjeista vierailija: mistä ovesta tullaan sisään, mika on tapahtumapaikka,
mikä on aikataulu, missä voi käydä syömässä, kuka on vastuuhenkilö?

Teemapäivän ohjelmassa voi olla monenlaista tekemistä

Liikenneteemapäivään voi sisällyttää jokaiselle vuosiluokalle oman toteutustapansa.
Näin teemapäivä voidaan toteuttaa samanlaisena useampana vuonna ja aina oppilaille löytyy jotain uutta. Teemapäivään voi sisällyttää vaikkapa messutyylistä toimintaa esittelypisteineen, toiminnallista rastikoulutusta, kummioppilaiden toteuttamaa
toimintaa, vierailuja tai vierailijoita, liikenneaiheisia kilpailuja, retkiä, tarkkailutehtäviä, työpajoja, demoja, näytelmiä, ensiaputehtäviä tai pelejä.

Älä unohda
Opetushallituksen valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa,
jota vietetään viikolla 37.
Olisiko silloin liikenneteemapäivän aika?

