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Hankkeen tausta
•

Valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvoinnin
ja turvallisen arjen huomioiminen toimivat perusopetuksen toimintakulttuuria ohjaavana periaatteena. Perusopetuksen hyvinvointi- ja
turvallisuustyön lähtökohtana on oppilaan kokemus. Yhteisöllisyyden ja yhteistyön avulla edistetään oppilaan hyvinvointia ja turvallisuuden
kokemusta kaikilla osa-alueilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä, niin koulussa kuin koulumatkoilla.

•

Perusopetuksen opetussuunnitelman oppimistavoitteissa painotetaan laaja-alaisen osaamisen taitoja. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot on yksi
laaja-alaisen osaamisen kokonaisuus. Kokonaisuuden yksi keskeisimpiä tavoitteita on turvallisuuteen liittyvien taitojen kehittäminen. Näitä
turvataitoja ovat omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtiminen, liikenteessä liikkuminen, vaaratilanteiden ennakointi ja niissä toimiminen.

•

Nakkilan kunnan strategiassa ja hyvinvointikertomuksessa korostetaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvointi- ja turvallisuustyötä
viedään eteenpäin yhteisöllisesti ja yhteisvastuullisesti. Sivistystoimialan tehtävänä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta
koulussa ja koulumatkoilla.

•

Turvallisuuden kokemus on yksi lapsen/ nuoren perustarpeista ja merkittävä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Koska koulumatkat ovat olennainen
osa lasten ja nuorten arkipäivää, on merkityksellistä, millaisiksi lapset ja nuoret kokevat koulumatkat. Huoltajilta saadun palautteen perusteella niin
huoltajilla kuin lapsilla ja nuorilla on huolenaiheita koulumatkaa koskien. Huolta aiheuttavat mm. liikenneolosuhteet, yksin kulkeminen ja pimeän
pelko.

•

Valtakunnallisten ja paikallisten linjausten sekä huoltajilta saamamme palauteen tarkastelu herätti meidät täällä sivistystoimialassa pohtimaan,
miten voimme nykyistä paremmin edistää oppilaiden hyvinvointia ja turvallisuutta erityisesti koulumatkojen osalta.

2

Hankkeen viitekehys
Lapsen/ nuoren kokema
turvallisuus koulumatkoilla
Lapsen/ nuoren turva- ja
tunnetaidot sekä koettu
turvallisuus
Koulujen ja sidosryhmien (esim.
liikennöitsijät) tekemä
hyvinvointi- ja turvallisuustyö
Sivistystoimialan tekemä
hyvinvointi- ja turvallisuustyö

Kunnan tekemä hyvinvointi- ja
turvallisuustyö
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Hankkeen tavoitteet ja sisällöt
Hankkeen tavoitteena on parantaa lapsen/ nuoren kokemaa turvallisuutta koulumatkoilla. Turvallisuuden kokemusta pyritään edistämään
seuraavin keinoin:

•

Edistetään yhteisöllisyyttä ja välittämisen ilmapiiriä Nakkilassa. Hankkeen aikana kampanjoidaan kunnan tapahtumissa, verkkosivuilla ja
sosiaalisessa mediassa yhteisvastuullisuuden merkityksestä turvallisen koulumatkan luomisessa. Some- ja tapahtumakampanjoinnin
tavoitteena on muistuttaa ja herätellä aikuisia pohtimaan, miten voimme yhdessä luoda lapsille ja nuorille turvallisen koulumatkan.

•

Tarjotaan lasten ja nuorten parissa toimiville (liikennöitsijät, koulun henkilöstö) täydennyskoulutusta ja itseopiskelumateriaalia.
Koulutusten tavoitteena on nostaa esille aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen merkitys lapsen ja nuoren turvallisuuden kokemisen
näkökulmasta sekä perehdyttää tunne- ja turvataitojen opetukseen.

•

Tuetaan kotona tehtävää kasvatustyötä tarjoamalla huoltajille asiantuntijaluento hankkeen teemoihin liittyen.

•

Opetetaan lapsille ja nuorille tunne- ja turvataitoja. Tunne- ja turvataitojen opettamisen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten turvallista
liikennekäyttäytymistä, jännityksen ja pelon hallintaa sekä rauhoittumisen taitoja poikkeustilanteissa. Hankkeen aikana koulun henkilöstö
tukee koululaisten turva- ja tunnetaitojen kehittymistä opettamalla esimerkiksi turvallista liikennekäyttäytymistä ja jännityksen hallintaa.
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Hankkeen aikataulu
syys

• Yhdessä koulumatkalle –kampanjan suunnittelu alkaa
• Täydennyskoulutusten suunnittelu alkaa
• Ohjausryhmän perustaminen

Loka

• Ohjausryhmän 1. kokous
• Yhdessä koulumatkalle –kampanjan suunnittelu jatkuu
• Täydennyskoulutus liikennöitsijöille ja sidosryhmille
• Koulutuspalautekysely osallistujille

marras

Joulu

Tammi

helmi

maalis

huhti

Touko

• Yhdessä koulumatkalle -kampanja käynnistyy somessa
• Jaettavien kampanjatuotteiden tilaus

• Ohjausryhmän 2. kokous
• Hankkeen väliarviointi

• Täydennyskoulutus ja koulutuspalautekysely koulun henkilöstölle
• Yhdessä koulumatkalle –kampanja mukana kunnan hyvinvointitapahtumissa (kampanjatuotteet)
• Huoltajille suunnattu asiantuntijaluento

• Täydennyskoulutus koulun henkilöstölle
• Koulutuspalautekysely osallistujille
• Ohjausryhmän 3. kokous

• Turva- ja tunnetaitojen opettaminen koululaisille
• Kampanjatuotteiden jakaminen koululaisille

• Turva- ja tunnetaitojen opettaminen koululaisille
• Rehtoreille suunnattu kysely hankkeen vaikuttavuudesta

• Ohjausryhmän 4. kokous
• Hankkeen loppuarviointi ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu

5

Ennakoitu tulos
Kampanjoinnin, koulutusten ja yhdessä tekemisen myötä:
•

Lapset ja nuoret saavat toimintamalleja turvalliseen liikennekäyttäytymiseen sekä tukea turva- ja
tunnetaitojensa kehittymiseen.

•

Eri tahojen välinen yhteistyö tiivistyy ja vuorovaikutus paranee erityisesti kuljettajien ja lasten välillä.

•

Opettajat ja huoltajat saavat työkaluja lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen tukemiseen.

6

Hankkeen viestintä
• Hankkeesta tiedotetaan sivistystoimialan verkkosivujen sekä kunnan käytössä olevien sosiaalisen
median kanavien kautta (facebook, instagram). Verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa raportoidaan
hankkeen etenemisestä ja kampanjoidaan hanketavoitteiden suuntaisesti.
• Hankkeesta tiedotetaan kohderyhmille sähköpostitse, sivistystoimialan johtoryhmässä ja hankkeen
tilaisuuksissa (koulutukset ja tapahtumat).
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Yhteyshenkilöt
Jonna Heikkilä, sivistysjohtaja

jonna.heikkila@nakkila.fi

Anni Vidbäck, projektiosaaja

anni.vidback@nakkila.fi
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