
Käytännön nimi Liikenneturvallisuuden teemapäivä ammatillisessa 
oppilaitoksessa 
 

Tavoitteet - Tuoda esille Opetushallituksen (OPH) liikenne-
turvallisuusviikolla (vko 37) alueen toisen asteen ja 
perusopetuksen opiskelijoille liikenne-turvallisuuteen 
liittyviä teemoja, tapahtumia ja tietoiskuja. 

- Kerätä yhteen liikenneturvallisuuden parissa toimivia 
asiantuntijoita / yhteisöjä ja vahvistaa näin 
verkostoitumalla liikenneturvallisuuden ja 
liikennekasvatuksen jatkuvaa kehittämistä 
alueellamme. 

Kohderyhmä Toisen asteen oppilaitokset, perusopetus, 
liikenneturvallisuusasioiden kanssa toimivat toimijat 

Toteutuspaikka Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri 

Tausta Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri on jo vuodesta 1997 lähtien 
kehittänyt 
yhteistyössä Liikenneturvan ja OPH:n sekä alueellisten 
toimijoiden kanssa vaihtoehtoisia liikennekasvatuksen 
opetusmenetelmiä ja toimintatapoja, joilla pyritään 
vaikuttamaan nuorten taitoihin ja käyttäytymiseen 
liikenteessä. Vuonna 2012 yhdessä Ehkäise Tapaturmat -
hankkeen kanssa toteutettiin aikaisempia kokemuksia 
hyödyntäen Liikenneturvallisuuden teemapäivä 

Toteuttamistapa (askeleet) Liikenneturvallisuuden toiminnallisen teemapäivän 
suunnittelivat ja järjestivät yhteistyössä Koulutuskeskus 
Sedu Ähtäri sekä Ehkäise Tapaturmat -hanke. 
Tapahtuman järjestelyihin osallistuivat myös 
Liikenneturva, Autoliitto, Akk- Motorsport, Ähtärin 
Urheiluautoilijat, Hälsa och Trafik rf., Koskimaa Racing 
sekä Korsumäen Auto. 
 
Liikenneturvallisuuden teemapäivän ohjelma 12.9.2012  
klo 9 – 15: 
 
Autoliiton alueellinen Fillarimestaruus-karsintakisa; 
Matti Nurmi / Sedu Ähtäri autoala, 
Marja Ylikoski-Udd / Sedu Ähtäri, ammattistartti 
- Kisan käytännön järjestelyistä vastasi Sedu Ähtärin 

autoala ja ammattistarttiopiskelijat 
- Kilpailuun voivat osallistua perusopetuksen 10 – 12-

vuotiaat oppilaat 
- Teoriakoe klo 9.00 luokassa Y1  
- Pyörän käsittely- ja ajokoe alkaen klo 9.45 

liikuntasalissa 
 



Sedu Ähtärin kakkos- / kolmosluokkien opiskelijat, 
Tuomarniementien, lukion ja perusopetuksen 9 -luokkien 
opiskelijat osallistuivat seuraaviin ohjelma-
/esittelypisteisiin erikseen laaditun aikataulun mukaisesti 
(20 min / ryhmä) 
 
1. Liikenneturvan tietoisku opiskelijaryhmille 

liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan ja 
liikkuvan poliisin näkökulmasta 
Harri Kivikoski, kouluttaja  / Liikenneturva 
 

2. Ennakoi ja käytä järkeäsi –onnettomuuksien 
jälkiseurausten pohdintaa ryhmissä 
Miia Hietaniemi / Ehkäise Tapaturmat -hanke 

 
3. Kaatoauto ja törmäyskelkka 

Janne Smeds / Hälsa och Trafik  
mahdollisuus kokeilla turvavöiden merkitystä ympäri 
pyörähtävässä autossa ja törmäysvoimaa 
törmäyskelkassa 
 

4. Akk –Motorsportin esittely kilpa-autojen 
turvavarusteista; Timo Niemenmaa / Akk-Motorsport 

 
5. Turvatyynyn räjäytysesitys; Matti Nurmi / Sedu 

Ähtärin liikennekasvatuskurssi 
 
6. Autoalan  ja moottoriurheilun parissa toimijoiden 

esittelyjä 
mm. Koskimaa Racing, Ähtärin Urheiluautoilijat, 
Korsumäen Auto, Sedu Ähtärin moottoriurheilukurssit  

 
 

Arviointitapa  Teemapäivästä tehtiin palautekysely opiskelijoille ja 
opettajille. Palautekeskustelua käytiin myös Ehkäise 
Tapaturmat -hankkeen ohjausryhmässä. 

Tulokset Teemapäivään osallistui opiskelijoita, Koulutuskeskus  
Sedu, Ähtäri, Koulutieltä ja Tuomarniementieltä, Ähtärin 
lukiosta Ähtärin yhteiskoulusta  sekä ala-asteelta, 
Inhankosken koulusta ja Alajärven Hoiskon koulusta. 
Yhteensä n. 250 opiskelijaa. 
Palautteen mukaan teemapäivä koettiin pääsääntöisesti 
myönteisenä mallina liikenneturvallisuuden edistämiseen.  
 

Arvio kustannuksista Teemapäivällä ei ollut erillistä budjettia vaan tapahtuma 
järjestettiin koulupäivän aikana. Toimijat ja yhdistykset 
osallistuivat osana omaa työtään tai vapaaehtoistyönä. 
 



Mitä opittiin? (mitkä edisti, 
mitkä vaikeutti) 

Käytännönläheinen teemapäivä, johon opiskelijat voivat 
itse osallistua osoittautui onnistuneeksi ja monipuoliseksi 
toimintatavaksi tuoda esiin liikenneturvallisuutta. 
Omakohtainen käytännön kokeilu turvavöiden 
merkityksestä kaatoautossa ja törmäyskelkassa sekä 
toisaalta onnettomuuksien ja niiden jälkiseurausten 
pohdinta ryhmissä osoittautuivat toimiviksi yhdistelmiksi 
15 – 18 -vuotiaiden kohderyhmälle.  Moottoriurheilun 
esillä olo teemalla ” kilpaile radalla – älä liikenteessä ” piti 
yllä kyseisen ikäluokan mielenkiintoa.  
 
Toisen asteen opiskelijoiden toimiminen ohjatusti 
nuorempien peruskoulun oppilaiden ”liikennekasvattajina” 
(fillarikisa) on mielenkiintoinen ja kehittämiskelpoinen 
toimintamalli. 

Jatkosuunnitelmat (ml. 
juurruttaminen) 

Liikenneturvallisuuden teemapäivän toteutusmallia 
levitetään Koulutuskeskus Sedun eri opetuspisteisiin. 

Lisätietoja (esim. yhteyshlön 
yhteystiedot,  
verkkosivut) 

Yhteyshenkilö:  
Koulutuspäällikkö Reijo Udd 
Koulutie 16 A, 63700 Ähtäri 
040-8680293 
reijo.udd(a)sedu.fi 
 
Verkkosivut: 
www.sedu.fi 

 Paikkakunta  >  Ähtäri    
Koulutuskeskus Sedu Ähtäri Koulutie > 
Projektit ja kokeiluhankkeet  > 
Liikennekasvatuksen toimintamalli 
 
 

 
 

 
 


