
LAPSISTA JA NUORISTA VIISAITA LIIKKUJIA

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan kulkemista sujuvasti, turvallisesti, ympäristöystävällisesti, terveellises-
ti, taloudellisesti ja ympäristöä säästävästi. Viisaasti voi liikkua jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä, kimp-
pakyydillä sekä oikealla ajotavalla myös henkilöautolla.

Olennaista on matkojen järkevä ketjuttaminen, kuhunkin tilanteeseen sopivan kulkutavan valinta sekä
kimppakyydin hyödyntäminen aina kun se on mahdollista. Vanhemmat voivat opastaa ja kasvattaa lapset
viisaiksi liikkujiksi. Koulu tukee kasvatusta.

Kuljettamisen negatiivinen kierre

Yhteiskunta on muuttunut liikunnallisesti passiivisemmaksi ja arkiliikunnan määrä on vähentynyt erityisesti lasten
ja nuorten keskuudessa. Lasten jatkuva kuljettaminen paikasta toiseen on tämän ajan ilmiö, jonka aktiivinen vä-
hentäminen on kaikkien etu. Lisääntynyt kuljettaminen johtaa itseään ruokkivaan negatiiviseen kierteeseen.

Lasten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivittäin saadakseen terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Riittävä mää-
rä liikuntaa päivässä kertyy kuitenkin helposti arkiliikunnan (koulu- ja vapaa-ajanmatkat, pihaleikit ja –pelit, jne.) ja
ohjatun liikunnan (seuratoiminta, liikuntatunnit, jne.) yhdistelmänä. Lapsille tulisikin opettaa fiksua liikkumista jo
pienestä pitäen, jolloin elämäntavasta tulee luonnostaan liikunnallinen. Tärkeää lasten ja nuorten oppimisensa
kannalta on myös se, että he näkevät aikuisten käyttäytyvän esimerkillisesti.

Kuva: Lasten näkökulma tienpidossa, Esiselvitys. Tiehallinnon selvityksiä 53/2002.



Kuvat: Liikenneturva

Liikkumistottumukset - arjen pienet suuret valinnat

Pohjimmiltaan fiksussa liikkumisessa on kyse arjen liikkumisvalinnoista ja oman
kulkemisen pohdinnasta. Kuljenko minä viisasti? Opetanko ja kannustanko myös
lapsiani tekemään niin? Näitä kysymyksiä jokaisen on hyvä aika ajoin pohtia. Viisail-
le liikkumisvalinnoille löytyy paljon hyviä perusteita:

· Säästät rahaa ja aikaa: etenkin omin voimin liikkuminen on edullista, kun ei tar-
vitse maksaa matkalipuista, polttoaineesta tai pysäköinnistä. Lyhyillä matkoilla
pyöräily on usein autoa tai bussia nopeampi kulkutapa – eikä tarvitse murehtia
aikatauluista.

· Ylläpidät terveyttäsi: puolen tunnin päivittäinen reipas kävely tai pyöräily riittää
fyysisen kunnon ylläpitämiseen, auttaa painonhallinnassa, näkyy parempana jak-
samisena ja vähentää sairastelua.

· Saastutat vähemmän: kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä lisäämällä
voit pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi.

· Parannat asuinympäristösi viihtyisyyttä ja turvallisuutta: vähentämällä yksityisautoilua vähennät asuin-
alueesi moottoriajoneuvoliikennettä ja siitä aiheutuvia viihtyvyys- ja turvallisuushaittoja. Näin parannat erityi-
sesti alueella asuvien lasten mahdollisuuksia harjoitella turvallisesta liikkumista omassa lähiympäristössä.

Vinkkejä lasten ja nuorten vanhemmille:

· Vältä kuljettamista autolla. Kävely ja pyöräily ovat luonnollisia tapo-
ja liikkua. Lihasvoimin liikkuessa saa raitista ilmaa, joka pitää vir-
keänä koulupäivän aikana. Omatoiminen liikkuminen kouluun ja
harrastuksiin edistää liikkumistaitojen kehittymistä sekä lapsen ja
nuoren hyvinvointia.

· Pienimpien koululaisten kanssa koulureittiin ja liikennesääntöihin
tutustuminen on parasta aloittaa yhdessä jalkaisin ja hyvissä ajoin
koulun alkaessa. Harjoittelua jatketaan pitkin syksyä niin koulumat-
koilla kuin vapaa-ajalla. Kertaus on opintojen äiti!

· Kaikenikäisten lasten kanssa on tärkeää keskustella koulureitin
mahdollisista vaaranpaikoista ja opettaa kuinka niissä on hyvä toimia. Painottakaa, että liikennettä tulisi muis-
taa seurata myös liikuttaessa kaverin kanssa tai ryhmässä. Vaaranpaikkojen ylikorostamista ja pelottelua kan-
nattaa kuitenkin välttää.

· Yläkoululaisten kanssa voi painottaa ympäristönäkökulmaa. Moni nykynuori on kiinnostunut valintojensa vai-
kutuksesta ympäristöön.

· Turvalaitteet, kuten heijastin ja pyöräilykypärä, antavat oikein käytettyinä lisäsuojaa onnettomuustilanteissa.
Vanhempien tehtävänä on huolehtia lasten ja nuorten turvalaitteiden käytöstä sekä toimia itse esimerkinnäyt-
täjinä. Lapsi jäljittelee tässäkin vanhempien tekoja ja asennoitumista!

· Jos kuljetatte lastanne kouluun tai harrastuksiin, huolehdittehan AINA lasten turvavyön ja tarvittaessa (jos
lapsen pituus alle 135 cm) turvaistuimen käytöstä. Muistattehan koulun lähistölle saapuessanne, että liiken-
teessä on kymmeniä muita koululaisia.

Viisas liikkuminen teemaksi koulun vanhempainiltaan?
Pohjois-Savon ELY-keskuksen Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija-hankkeen ja Liikenneturvan kautta kuntien
on mahdollista saada aiheeseen liittyviä koulutustilaisuuksia vanhemmille.

Lisätiedot:
Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija-hanke: Noora Airaksinen (noora.airaksinen@sito.fi, p. 0400 922 372)
tai Teemu Kinnunen (teemu.kinnunen@ramboll.fi, p. 050 336 9689), www.itatoimija.fi
Liikenneturva: Tuula Taskinen (tuula.taskinen@liikenneturva.fi, p. 020 7282 396), www.liikenneturva.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus: Kyllikki Komulainen, (kyllikki.komulainen@ely-keskus.fi, p. 0295  026 729)


