
Miksi lapseni 
on käveltävä tai 

pyöräiltävä kouluun

Finska



Terveempiä oppilaita
Fyysisesti aktiiviset lapset ovat myös aktiivisempia 
oppilaita. Oppimiskyky ja keskittyminen vahvistuvat. 
Lapset nukkuvat paremmin yöllä ja suoriutuvat 
päivätoimistaan paremmin. 

Koulumatka kävellen tai pyöräillen on tärkeää 
arkiliikuntaa, kun paikallaanolo lisääntyy yleisesti yhä 
enemmän. Kävely ja pyöräily ovat lisäksi hyödyllinen 
tapa kehittää lapsen liikennevalmiuksia.

Koulumatka kävellen tai pyöräillen edistää myös fyysistä 
aktiivisuutta, ja siitä johtuen lapset ovat terveempiä ja 
pystyvät paremmin keskittymään koulutyöhön.

Tiesitkö, että:

Lasten tulee liikkua vähintään 60 
minuuttia joka päivä. Se määrä on 
vaikea saavuttaa ilman arkiliikuntaa 
kuten esimerkiksi kävelemällä tai 
pyöräilemällä kouluun.



Esikuvia
Me aikuiset olemme esikuvia. Siksi meidän vanhempien 
ja opettajien matkatottumukset vaikuttavat lapsiin paljon. 
On tärkeää näyttää hyvää esimerkkiä, että lapset saavat 
kestäviä matkatottumuksia, koska tottumukset luodaan 
varhain.

Ole esikuva –  
Kävele ja pyöräile töihin autoilun sijaan

Usein kävely- tai pyörälenkin jälkeen tuntee olevansa 
pirteämpi töissä. Auton käytön vähentäminen 
vaikuttaa myönteisesti sekä ympäristöön että omaan 
terveyteemme. Sitä paitsi kukkaroon jää enemmän 
rahaa. Lähiympäristöstämme tulee rauhallisempi ja 
turvallisempi ja arkinen  
stressimme vähenee.
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Puhtaampi ilma
Matkat ja kuljetukset muodostavat merkittävän osan 
kaikista yhteiskunnan tuottamista päästöistä. Päästöjä 
on vähennettävä, jotta saisimme paremman ympäristön, 
ja jotta nuoret ja tulevat sukupolvet eivät tarvitse kärsiä 
ilmastonmuutoksista. 

Auto voi olla hyvä kuljetusväline, mutta nykyään 
sitä käytetään turhan usein. Varsinkin lyhempien 
automatkojen sijaan voisimme jättää auton kotiin ja 
kävellä, pyöräillä tai käyttää joukkoliikennevälineitä 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.



Luottavaiset ja itsenäiset lapset
Lapset, jotka käyvät koulussa itsenäisesti, tuntevat 
olonsa tyytyväisemmäksi ja tekevät paremmin.

”Lapset, jotka eivät matkusta itsenäisesti, siis ilman 
vanhempien valvontaa, menettävät luonnolliset 
mahdollisuudet omin avuin tutkia lähiympäristöään 
ja integroitua tovereihinsa. Sen seurauksena he ovat 
lähiympäristössään vähemmän itsenäisiä ja turvatto-
mampia. 

Tutkimukset lisääntyneestä autolla liikkumisesta liitt-
ävät sen myös lasten ja nuorten psyykkiseen pahoin-
vointiin, jota nykyään nähdään”.”

Lähde: Jessica Westman, psykologian tohtori, CTF, Karlstadin yliopisto.

Lapsille ja nuorille koulumatka  
on mahdollisuus aktiiviseen  
liikuntaan. Liikunta tekee  
lapsista pirteitä ja iloisia  
ja voi luoda pohjan sille,  
miten he voivat  
loppupäivän. 



Turvallisempi koulutie
Liikennetilanne koulujen edustalla koetaan usein 
vaarallisena ja turvattomana kaiken autoliikenteen 
vuoksi. Usein turvattomuutta aiheuttavat autoilevat 
vanhemmat, jotka tuovat ja hakevat lapsiaan ja ajavat 
autonsa koulualueille. 

Turvallisemman kouluympäristön luomiseksi voit 
vanhempana välttää kyyditsemästä lapsiasi autolla, ellei 
se ole ehdottoman välttämätöntä.

Jos katsot, että autokyyti lapsellesi on ainoa vaihtoehto, 
jätä lapsesi turvallisella tavalla.

Voit jättää lapsen vaikkapa jonkin matkan päähän 
koulusta. Silloin lapsi voi kävellä loppumatkan kävely-
pyörätietä tai jalkakäytävää pitkin itse tai yhdessä sinun 
kanssasi. 

Kimppakyyti on toinen hyvä vaihtoehto vähentää autojen 
määrää koulun ympärillä.

Onko lapseni liikennekypsä?

Varhaiset käytännön kokemukset ovat tärkeitä, jotta 
lapsi voi kulkea liikenteessä turvallisesti kävellen tai 
pyöräillen ja että hänestä tulee liikennekypsä. Siitä koulu 
ja vanhemmat vastaavat yhdessä.



On hyvin yksilöllistä, milloin lapsesi on liikennekypsä 
ja itsenäisesti valmis kulkemaan katuja pitkin. 
Lapsen vanhempana sinun täytyy ratkaista se. Mutta 
saavuttaakseen liikennekypsyyden lasten täytyy jo 
varhain saada kokemusta katutiloissa liikkumisesta 
(liikenneympäristö, tiet, ajoneuvot ja tienkäyttäjät). 
Tämän kokemuksen lapset saavat, kun he yhdessä 
vanhempiensa kanssa kävelevät tai pyöräilevät kouluun 
tai muuhun toimintaan.

Avustamisen ja ohjaamisen kautta lapset oppivat 
ymmärtämään liikennetilanteita ja miten heidän on 
käyttäydyttävä, jotta he harjaantuvat kulkemaan kouluun 
itsenäisesti.

Lasten kouluun kyyditseminen  
10–12 vuoden ikään saakka ei anna  
samaa liikennekypsyyttä kuin silloin,  
kun lapsi esikoulusta alkaen on  
kävellyt tai pyöräillyt itse tai  
aikuisen kanssa.



Tiesitkö, että…
…turvaton liikennetilanne koulujen 
lähiympäristössä johtuu usein siitä, että 
vanhemmat tuovat ja hakevat lapsiaan autolla.

…jos lapset kävelevät tai pyöräilevät kouluun 
joka päivä, heidän suorituskykynsä paranee.

…jos lapset saavat harjoitella liikenteessä 
liikkumista, he kypsyvät kulkemaan 
koulumatkansa varhemmin kuin lapset, joita 
kyyditään autolla.

…50 % Sundsvallin kaikista automatkoista on 
alle viisi kilometriä. Nämä matkat voi korvata 
kävellen tai pyöräillen.

…kuolemaan johtavien kallovammojen riski 
vähenee pyöräilykypärällä 40 %.


