
IDEOITA JA TYÖKALUJA 

KOULUJEN LIIKENNEKASVATUSTYÖHÖN 
Ikaalisten kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä 

Kuva: Liikenneturva / Hannu Miettinen 



VOIMAA VUOSIKELLOSTA! 

 Vuosikello auttaa rytmittämään koulun 
liikennekasvatustyötä eri lukukausille ja 
ajankohtaisiin asioihin.  

 Vuodenajat ja niiden mukanaan tuomat 
vaihtelut olosuhteisiin ja liikkumistapoihin 
voidaan ottaa huomioon, kun liikennekasvatusta 
on useamman kerran vuoden aikana. 

 Kun liikennekasvatusta on joka vuosi, antaa se 
mahdollisuuden painottaa juuri kuhunkin 
ikäkauteen sopivia teemoja. 

 Alakouluille on kehitetty vuosikellon tueksi 
jalankulkijan ja pyöräilijän korttimateriaalit, 
joista löytyy sisältöjä ja menetelmiä 
liikennekasvatukseen. 

 Yläkouluille on myös tehty valmista materiaalia 
vuosikellon tueksi. Tarjolla on tietoa, mutta 
painotus on menetelmissä, joilla haastetaan 
nuoret miettimään omaa käyttäytymistään 
todellisissa tilanteissa.  

 

Lähde: Liikenneturva 



Kuvalähde: Liikenneturva 



pyörän valot 

Kuvalähde: Liikenneturva 



LINKKIVINKIT 

Materiaalia ALAKOULUILLE: 

 Vinkkejä teemapäivän toteuttamiseen 

 Jalan ja pyörällä -esite 

 Opas pyöräretken järjestämiseksi  

 Turvallisesti joukkoliikenteessä 

 Jalankulkijan kortti  

 Pyöräilijän kortti  

 Pyöräilyn taitoajokortti  

 Pyöräilytietovisa 

 Onnettomuustarinat 

 Kiperä kävely 

 Pyöräilymerkki 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/teemapaivan_suunnitteluohje.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyoralla_opas.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyoralla_opas.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyoralla_opas.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/luokan_pyoraretkiopas.doc.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/Turvallisesti_joukkoliikenteessa_ja_koulukuljetuksissa.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Hurahdus/jalankulkijan_korti_opettajan_ohjeet.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Hurahdus/pyorailijankortti.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/taidatko_taitoajon_2015.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/opettajat_alakoulu_testaapyorailytietosi.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/onnettomuustarinat.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/dokumentit/kipera_kavely_7_9lk_0.pdf
http://www.poljin.fi/fi/pyorailymerkki


LINKKIVINKIT 

Materiaalia YLÄKOULUILLE: 

 Vinkkejä teemapäivän toteuttamiseen 

 Jalan ja pyörällä -esite 

 Turvallisesti harrastuksiin  

 Liikenne koskettaa kaikkia -visailu 

 Onnettomuustarinat 

 Kiperä kävely 

 Valintatunneli  

 Skarppina liikenteessä 

 Peilaus 

 Ennakoitu katumus 

 Käännä pää 

 Mopoilijan opas 

 https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/ylakoulu/mopoilu   

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/teemapaivan_suunnitteluohje.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyoralla_opas.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyoralla_opas.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyoralla_opas.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/turvallisesti_harrastuksiin_2013.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Eri-ikaisena/liikenne_koskettaa_kaikkia_visailu.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Eri-ikaisena/liikenne_koskettaa_kaikkia_visailu.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Eri-ikaisena/liikenne_koskettaa_kaikkia_visailu.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/onnettomuustarinat.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/dokumentit/kipera_kavely_7_9lk_0.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/valintatunneli.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/skarppina_liikenteessa.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/peilaus.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/ennakoitu_katumus.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/knn-p-esitys-mopoilijoille-2011-power-point.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/dokumentit/mopo-opas_2016.pdf
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/ylakoulu/mopoilu
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/ylakoulu/mopoilu
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/ylakoulu/mopoilu


Pyöräilyviikko: 

Pyörällä kouluun päivä 11.5. 

112-päivä (11.2.) 

Tapaturmapäivä 13. päivä perjantai  

(ajoitus vaihtelee vuosittain) 

Liikkujan viikko 16.-22.9. 

Liikenneturvallisuusviikko (vko 37) 

Valtakunnallisia teemapäiviä ja -viikkoja, joihin  

koulun liikennekasvatustyön voi kytkeä 

Ehkäisevän päihdetyön viikko (vko 45) 

Valtakunnallinen heijastinpäivä 1.10. 



TEEMAPÄIVIEN LINKKIVINKIT 

 

 Liikkujan viikko (http ://www.l i ikkujanvi ikko. f i ) 

 Liikenneturvallisuusviikko 

(https ://www.l i ikennetur va. f i/ f i/opetta j i l le/l i ikennekasvatus/ l i ikennetur val l isuusvi

ikko -mater iaal i t) 

 Heijastinpäivä 

(http://www.l i ikennetur va. f i/ f i/kampanjat/hei jast in/hei jast inpaiva ) 

 Ehkäisevän päihdetyön viikko ( http ://www.ehyt . f i/ f i/ept -v i ikko) 

 112-päivä (http ://www.112 -paiva . f i) 

 Pyöräilyviikko (http ://www.pol j in . f i/ f i/toimintaa/pyorai lyv i ikko ) 

 Pyörällä kouluun -päivä (http://www.pyoral lakouluun.f i ) 

 Tapaturmapäivä (http ://www.kot itapaturma.f i/ tapaturmapaiva ) 

http://www.liikkujanviikko.fi/
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/liikennekasvatus/liikenneturvallisuusviikko-materiaalit
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/liikennekasvatus/liikenneturvallisuusviikko-materiaalit
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/liikennekasvatus/liikenneturvallisuusviikko-materiaalit
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/liikennekasvatus/liikenneturvallisuusviikko-materiaalit
http://www.liikenneturva.fi/fi/kampanjat/heijastin/heijastinpaiva
http://www.ehyt.fi/fi/ept-viikko
http://www.ehyt.fi/fi/ept-viikko
http://www.ehyt.fi/fi/ept-viikko
http://www.112-paiva.fi/
http://www.112-paiva.fi/
http://www.112-paiva.fi/
http://www.poljin.fi/fi/toimintaa/pyorailyviikko
http://www.poljin.fi/fi/toimintaa/pyorailyviikko
http://www.pyorallakouluun.fi/
http://www.pyorallakouluun.fi/
http://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva
http://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva

