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LIIKENNEKASVATUS
Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten
toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista ja terveyttä arvostavien asenteiden omaksumista.
Liikennekasvatuksen tehtävänä on antaa lapsille riittävät valmiudet selviytyä liikenteessä itsenäisesti.
Lähtökohtana liikennekasvatuksen suunnittelussa on oppilaan luokkataso, liikenneympäristö, oppilaiden
kokemukset ja taidot. Annettuja ohjeita pyritään valvomaan mahdollisuuksien mukaan. Painotamme
opetusmenetelmissä toiminnallisuutta, ongelmanratkaisua ja oman koulun lähiympäristön tuntemusta.
Liikennekasvatuksessa tärkeää on jatkuvuus ja kotien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyötä pyritään
järjestämään myös muiden tahojen, esimerkiksi poliisin ja Liikenneturvan, kanssa. Apuna voidaan käyttää
myös Möysän koulun vanhempainyhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia. Liikennekasvatuksessa voidaan
hyödyntää koulun lähiympäristöstä tehtyjä vaarankartoituksia.
Opettajalle pyritään järjestämään koulutusta liikennekasvatusteemoista sekä koululle hankitaan
mahdollisuuksien mukaan ajanmukaista liikennekasvatusmateriaalia. Liikennekasvatusta toteutetaan
läpäisyperiaatteella alkusyksystä, jolloin on tärkeätä kerrata turvallisen liikkumisen periaatteet.

Oppisisällöt
1 – 2 -luokat







koulumatka jalankulkijana
koulumatka julkisella kulkuneuvolla
liikennemerkit, jotka koskevat jalankulkijaa
käyttäytyminen liikennevaloissa, suojatiellä ja alikulkutunneleissa
turvallinen koulureitti Möysän koululle
liikkuminen kevyen liikenteen väylällä

3 – 5 -luokat









koulumatka jalankulkijana,pyöräilijänä ja pienempien esimerkkinä
koulumatka julkisella kulkuneuvolla
liikennemerkit, jotka koskevat jalankulkijaa ja pyöräilijää
käyttäytyminen liikennevaloissa, suojatiellä ja alikulkutunneleissa
turvallinen koulureitti Möysän koululle
liikkuminen kevyen liikenteen väylällä
koulumatka julkisella kulkuneuvolla
vähitellen tavoitteet ja sisällöt laajenevat ja syvenevät omatoimiseen liikennekäyttäytymiseen
erilaisissa liikennetilanteissa ja –olosuhteissa.

Kun opetuksen sisällöt liitetään jokapäiväiseen liikkumisympäristöön, siitä tulee käytännönläheistä ja
mielekästä. Opetuksen alussa opettajalle on hyödyksi selvittää oppilaiden ennakkotietoja ja –käsityksiä
liikenteestä, jotta opetettavat asiat voidaan liittää oppilaiden jo olemassa oleviin kokemuksiin, tietoihin,
liikkumistottumuksiin ja taitoihin.

Turvallista koulumatkaa Möysän kouluun
Lapsilla on oikeus liikkua turvallisesti koulumatkoilla ja omassa lähiympäristössään. Lasten turvallisuus
liikenteessä on niin kodin kuin koulunkin yhteinen asia. Me Möysän koulussa haluamme myös taata lapsille
mahdollisimman turvallisen koulureitin ja –ympäristön. Seuraavasta osiosta löydät Möysän koulumatkojen
vaaranpaikat.

Möysän koulumatkojen vaaranpaikat
Möysän oppilaiden koulumatkan varrelle on paljon isoa tietyömaita lukuvuonna 2021–2022. Tietyömaan
kulkuväylät muuttuvat työn edetessä usein. Turvalliseen koulumatkaan täytyy siis kiinnittää kotonakin
huomiota säännöllisesti ja toistuvasti.
1. Viipurintie on erittäin vilkkaasti liikennöity. Valo-ohjauksesta huolimatta on muistettava katsoa
vasemmalle ja oikealle ennen tien ylittämistä. On tärkeätä käyttää suojatietä aina Viipurintietä ylitettäessä.
2. Sammuttajankadun ylitys tiellä liikkuu usein koululaisia. Tiellä on paljon kääntyvää liikennettä. Suojatien
käyttö on ehdottoman tärkeää.
3. Ahtialantie on erittäin vilkkaasti liikennöity. Tietä ylitettäessä kuljetaan aina alikulkutunnelin kautta.
Sääntö koskee sekä jalkaisin että linja-autolla kulkevia.

4. Joutjärven ranta on turvallinen liikenteen kannalta. On kuitenkin syytä muistaa heikot jäät sekä syksyllä
että keväällä.

Pyörällä Möysän kouluun








Käytä pyöräilykypärää.
Pyöräile tien oikeassa reunassa.
Hiljennä lähestyessäsi risteystä.
Turvallisinta on ylittää tie pyörää taluttaen.
Suosittelemme, että 1-2 luokan oppilaat tulevat kouluun jalan.
Pyörät säilytetään pyörätelineessä.
Polkupyöräilyä koskevat ohjeet koskevat myös potku- ja skeittilautaa.

Jalan Möysän kouluun







Käytä aina jalkakäytävää.
Ylitä tie suojatietä pitkin.
Viipurintien ylitys tapahtuu valo-ohjattua suojatietä käyttäen.
Ylittäessäsi tietä katso aina molempiin suuntiin.
Älä leiki, pelaa tai pelleile liikenteessä.
Muista käyttää heijastinta.

Linja-autolla Möysän kouluun ja koulusta kotiin










Kiire aiheuttaa vaaratilanteita.
Lähde ajoissa pysäkille.
Nouse rauhassa linja-autoon.
Töniminen, ryntääminen ja leikkiminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Tervehdi kuljettajaa kyytiin noustessasi ja autosta poistuessasi.
Istu koko matka omalla penkillä.
Anna kuljettajalle ajoissa selvä pysähtymismerkki.
Kouluun tullessasi alita Ahtialantie alikulkutunnelia käyttäen.
Kotimatkalla odota linja-auton poismenoa ennen kuin ylität tien.

Taksilla Möysän kouluun






Ole ajoissa pysäkillä.
Tervehdi kuljettajaa.
Käytä aina turvavyötä.
Käyttäydy rauhallisesti.
Odota taksia koulupäivän jälkeen koulun portilla.

Vanhemmat koulukuljettajina
Koululaisen tulisi kävellä ja pyöräillä koulumatkat mahdollisimman itsenäisesti, koska




kasvaminen vastuulliseksi tienkäyttäjäksi mahdollistuu
fyysinen kunto kohenee
koulun lähiliikenne pysyy turvallisena, kun autoja liikkuu vähän.

Jos kuitenkin joudut tuomaan lapsesi kouluun autolla, jätä hänet Sammuttajankadulle tai Viipurinkadun
pysäkille. Koulun pihaan ja portin edustalle ei saa ajaa autolla. Jättöympyrä on tarkoitettu koulutakseille.

Liite Tiedote linja-autolla ja taksilla kulkevien oppilaiden koteihin.

NÄIN KULJET KOULUMATKAT TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA
1. LÄHDE AJOISSA PYSÄKILLE.
2. VALITSE TURVALLINEN REITTI. Käytä aina alikulkutunnelia. Ylitä tie kohdasta, josta näet hyvin
lähestyvät autot. Käytä suojatietä aina, kun mahdollista!
3. ODOTA KYYTIÄ RAUHASSA PYSÄKILLÄ / TIEN REUNASSA.
4. ANNA SELVÄ PYSÄHTYMISMERKKI KULJETTAJALLE. Hämärässä merkki kannattaa antaa
heiluttamalla heijastinta. Kun olet jäämässä pois, paina merkinantonappia ajoissa.
5. NOUSE AUTOON RAUHALLISESTI. Ethän töni, ryntää tai huuda autoon noustessasi! Muista tervehtiä
kuljettajaa.
6. KIINNITÄ TURVAVYÖ. Käytä turvavyötä aina taksissa ja bussissakin, jos mahdollista.
7. ISTU RAUHASSA PAIKALLASI. Turha kulkeminen bussin käytävällä häiritsee kuljettajaa.
Äkkijarrutuksessa käytävällä voi myös loukata itsensä. Jos joudut seisomaan, pidä aina kiinni
tukitangoista tai istuimista.
8. SIISTISSÄ AUTOSSA MATKA SUJUU VIIHTYISÄSTI. Muista, että liatun istuimen puhdistamisen voi
joutua korvaamaan.
9. ODOTA BUSSIN JA TAKSIN POISMENOA, ENNEN KUIN YLITÄT TIEN. Ylitä tie vasta, kun varmasti näet,
että tie on vapaa.

