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Turvallisest i kouluteille kävellen ja pyörällä

Koulut  alkavat  j älleen ja erit yisest i pienten koululaisten liikkumiseen liikenteessä tulee kiinnit tää

huom iota. Vanhem pien kannattaa tutustua jo hyvissä ajoin ennen koulun alkua tuleviin koulureit -

teihin yhdessä lastensa kanssa. Koulut ieksi t ulee valita turvallisin reit t i, joka ei vält tämättä ole ly-

hin reit t i. Koulureit istä muodostuu lapselle turvallisempi j a tutumpi, kun reit in on kävellyt  tai pyö-

räillyt  vanhem man kanssa useam man kerran. Vanhem pien on hyvä opastaa lapsiaan koulureit t ien

ongelmallisissa kohdissa, kuten teiden ylityksissä. Samalla kiinnitetään huom iota ja tutustutaan

liikennemerkkeihin sekä niiden merkitykseen. Vanhempien vastuulla on huoleht ia lapsen näkyvyy-

destä ja opet taa lapsia käyt tämään turvavarusteita oikein (heijast in ja heijast inliivi, pyöräilyky-

pärä, pyöränvalo, jne.) .

Kannusta lastasi kulkemaan koulumatkansa kävellen ja pyörällä. Näin lapsi saa arvokasta hyötylii-

kuntaa koulupäivisin. Kävelevät  ja pyöräilevät  lapset  saapuvat  virkeäm pinä kouluun. Kun oppilaat

kulkevat  kouluun kävellen ja pyörällä, vähentyy samalla koulujen ympäristöjen ajoneuvoliikenne.

Vähentynyt  ajoneuvoliikenne koulujen ympäristöissä ja koulureiteillä parantaa liikenneturvalli-

suut ta rauhoit taen liikennettä ja vähentäen ruuhkia. Vanhem mat  voivat  näin itse vaikut taa alueen

liikenneturvallisuuteen om illa valinnoillaan. Jos tuot  lapsesi kouluun autolla, on tärkeää noudat taa

koulun antam ia ohjeita koulun lähialueella ajam isesta ja pysäköim isestä.

Jos lapsi kulkee kouluun taksilla tai linj a-autolla, opasta lastasi, m iten pysäkillä käyt täydytään,

noustaan kulkuvälineeseen ja jäädään pois. Muistuta lasta, et tä ajoneuvon edestä tai takaa ei saa

lähteä ylit tämään t ietä ennen kuin ajoneuvo on lähtenyt  pysäkiltä ja näkyvyys on jälleen hyvä.

Ol laan  t ar k k an a l i i k en t eessä

Opasta lastasi kulkem aan koulum atkat  tarkkaavaisesti.  Tarkkaavaisuut ta häir it see yleensä känny-

kän käyt tö ja m uut  vir ikkeet , j oita kohtaam me liikkuessam me. Sopikaa yhdessä lapsen kanssa,

et tä liikenne ei ole oikea paikka viest ien lähet täm iseen, kännykällä pelaamiseen tai m uuhun kän-

nykän käyt töön. Neuvo lasta pysähtymään turvalliseen paikkaan kännykän käytön ajaksi. Lapsen

on vaikea kiinnit tää huom iota sekä kännykkään et tä liikenteen tarkkailuun samanaikaisest i.  Lapset

ot tavat  oppia vanhemm istaan, joten vältäthän kännykän käyt töä, kun olet  itse liikenteessä.
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