
Lasten viisas liikkuminen
Varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus
Pirkkalan viisaan liikkumisen suunnitelma



Viisas, kestävä liikkuminen

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja 
kimppakyytejä - muuta kuin yksin henkilöautolla liikkumista. 

Pirkkalan kunta on sitoutunut Tampereen kaupunkiseudun ilmastovisiossa 
vähentämään liikenteen kasvihuonepäästöjä vähintään 20% vuoteen 2030 
mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kestävien 
kulkumuotojen, jalankulun-, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, määrien kasvua 
henkilöautolla kulkemisen sijaan.  

Ympäristön säästämisen lisäksi arkiliikunnan terveysnäkökulma korostuu 
elintapojen muuttuessa. Viime vuosikymmenen aikana lasten ja perheiden 
arkiliikunnan määrä on vähentynyt ja aktiivisesti kuljetuissa arkimatkoissa 
on suuria vuodenaikavaihteluita. 
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• Varhaiskasvatuksen ja koulun kestävän liikkumisen edistämisellä on merkittävä rooli, sillä tavat ja asenteet 
opitaan jo lapsina. Yleensä lapset kävelevät ja pyöräilevät arkimatkoja mielellään, jos siihen annetaan 
mahdollisuus. 

• Varhaiskasvatusyksiköissä ja kouluissa kestävän liikkumisen edistäminen nivoutuu luonnolliseksi osaksi arkea. 
Valistuksen sijaan on tärkeä innostaa lapsia ja nuoria kestävien kulkumuotojen käyttöön. Tämä tehdään 
myönteisellä kasvatuksella, jonka tavoitteena on luoda positiivinen ja käytännönläheinen kuva kestävistä 
kulkutavoista. Tärkeää on, että esimerkiksi kävelystä ja pyöräilystä luodaan kuva helppoina ja vaivattomina 
kulkutapoina. 

• Edistämistyön perusta lähtee varhaiskasvatusyksikköjen ja koulujen työntekijöiden perehdyttämisestä 
edistämistyöhön. Suositeltavaa on valita kestävän liikkumisen tai laajemmin kestävän kehityksen 
vastuuhenkilö, jolla on työstä organisointivastuu. 

• Haluttaessa varhaiskasvatusyksiköille ja kouluille voidaan laatia liikkumissuunnitelma ohjaamaan 
edistämistyötä.

• Tässä dokumentissa esitetään ohjekortit kestävän liikkumisen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja 
alkuopetuksessa. Kohderyhminä ovat lapset, vanhemmat sekä henkilökunta. 

Viisas liikkuminen varhaiskasvatuksessa
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Viisas liikkuminen varhaiskasvatuksessa

Toimenpidepaletti

Kasvatus, innostaminen ja tiedotus

• Liikennekasvatus retkien ja leikin lomassa

• Liikennekasvatus osana oppitunteja koulussa

• Kestävän liikkumisen leikit kuten pyörätaitoradat ja 
pyöräilykortin suorittaminen

• Kilpailut (esim. piirustus)

• Teemaviikot

• Pyöräretket

• Haastekampanjat

• Tapahtumat 

• Tiedotus

Keinovalikoima

4

Organisointi
• Kestävän liikkumisen/kehityksen vastuuhenkilön nimeäminen

• Henkilökunnan perehdyttäminen
• Resurssien varmistaminen
• Jatkuvuus ja seuranta

Tilat ja välineet kuntoon

• Säilytystilat

• Sosiaalitilat

• Pysäköinti

• Polku- ja potkupyöriä pihaleikkeihin

• Polkupyöriä ja Muksubusseja retkille

Varhaiskasvatusyksikköjen ja koulun liikkumissuunnitelmat



Tavoite: 

• Lisätä tietoutta viisaista liikkumistavoista ja 
sitouttaa niihin. 

• Ohjata varhaiskasvattajia, opettajia, lapsia ja 
vanhempia liikkumistapojen valinnassa. 

Etenemispolku esimerkiksi:

1. Haastatellaan päivähoidon/koulun johtoa nykykäytännöistä( mm. 
ohjeista)

2. Toteutetaan kulkutapakysely vanhemmille

3. Kartoitetaan varhaiskasvatusyksikön/koulun ympäristö kestävien 
kulkumuotojen olosuhteiden osalta

4. Määritetään tavoitteet

5. Määritetään toimenpiteet kestävän liikkumisen edistämiseksi. 
Toimenpiteet voivat sisältää mm. viestintään, asennekasvatukseen, 
ympäristöön, ja organisointiin liittyviä kohtia. Vuosikello voi toimia 
runkona vuosittain toistuvissa teemoissa.

6. Seurataan toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia tavoitteisiin.

Liikkumissuunnitelmat ja liikenneympäristön 
kartoitus
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Tavoite:

• Lisätään vanhempien tietämystä viisaista 
liikkumistavoista ja kannustetaan kulkemaan 
arjen matkoja jalan, pyörällä ja 
joukkoliikenteellä. 

• Saattoliikenteen vähentäminen 
varhaiskasvatusyksikköjen/koulujen 
ympäristössä ja liikenneturvallisuuden 
paraneminen. 

Sisältö: 

• Vanhemmille lähetetään tiedote, jossa kerrotaan 
varhaiskasvatusyksikön/koulun kestävän 
liikkumisen edistämistyöstä ja lasten liikunnan 
merkityksestä sekä ympäristönäkökohdista.

• Samalla voidaan kertoa käytännöistä mm. 
saattoliikenteen, välineiden säilytyksen ja  
pysäköinnin suhteen.

Tiedottaminen
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Tavoite:

• Kokeilun kautta helpotetaan oman välineen 
hankintapäätöksen tekemistä ja osoitetaan 
muiden kuin yksityisauton helppoutta. 

Sisältö:

• Perustetaan lainaamoita, joista vanhemmat 
voivat lainata tai vuokrata esimerkiksi 
sähköpyöriä, pyöräkärryjä, peräpyöriä, 
rinkkoja ja kantoreppuja. Tätä on testattu 
Tampereella v. 2018.

• Lainaamot voivat sijaita esimerkiksi 
kirjastojen yhteydessä tai 
varhaiskasvatusyksiköissä, jos sopiva tila 
löytyy. 

Lainausmahdollisuuksien tarjoaminen
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Tavoite:

• Mukavaa tekemistä koko perheelle, jossa 
samalla lisätään vanhempien tietämystä 
kestävistä liikkumistavoista. 

Sisältö

• Järjestetään koko perheelle suunnattuja 
tapahtumia, jossa erilaisia liikkumiseen liittyviä 
teemapisteitä. 

• Toteutetaan infopiste, jossa vanhemmille 
kerrotaan liikkumistapojen vaikutuksista mm. 
lasten terveyteen, liikenneturvallisuuteen ja 
ympäristöön.

• Järjestysavuksi voidaan pyytää 
vanhempaintoimikunta, joka voi kerätä varoja 
esim. kahvilan pidolla tai arpajaisilla. 

• Pirkkalassa käynnissä olevassa Perheet 
penkissä -hankkeessa on toteutettu tällaisia 
tapahtumia.

Liikunnalliset koko perheen tapahtumat
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Tavoitteet: 

• Liikkuminen jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä 
tutuksi jo varhaiskasvatusyksikköaikana, jatkuen 
kouluun.

• Innostetaan lapsia kestäviin kulkutapoihin. 

• Liikennesäännöt ja eri osapuolien huomioiminen 
samalla tutuiksi. 

Sisältö:

• Retket jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä ovat jo 
itsessään kestävän liikkumisen kasvatusta. 

• Retkien yhteydessä havainnoidaan ja keskustellaan 
teemasta.

• Opetetaan turvallista liikkumista mm. suojatie-
käyttäytyminen ja heijastinliivit.
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Taitorata polku- tai potkupyörällä
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Tavoitteet: 

• Lasten innostaminen pyöräilemään ja mekaanisten 
pyöräilytaitojen harjoittaminen.

Sisältö:

• Rakennetaan polku- tai/ja potkupyörille sopiva 
taitorata hyödyntäen esimerkiksi kartioita, köysiä ja 
lankkuja. 

• Sopiva toteutuspaikka on hiekka- tai asfalttikenttä 
tai enemmän haastetta kaipaaville metsäpolku. 

• Radalle voi laittaa muutaman kapean kohdan, 
käännöksiä ja pienen kynnyksen ylittämisen. 

• Potkupyörällä sopii hyvin myös pienille lapsille. 
Osallistujien ikä tulee huomioida radan 
vaikeustasossa. 



Haastekampanja perheille
Tavoitteet:

• Haastaa vanhemmat kilpailemaan keskenään kestävin 
kulkutavoin kuljetuista matkoista kodin, 
varhaiskasvatusyksikön/koulun ja työpaikkojen 
matkaketjuilla. Lisätään kestävien liikkumistapojen 
matkojen määrää sekä vähennetään saattoliikennettä 
henkilöautolla.

• Mukavaa tekemistä koko perheelle ja innostetaan lapsia 
ja vanhempia pyöräilemään.

Sisältö

• Järjestetään haastekampanja perheille.

• Varhaiskasvatusyksikön/koulun seinälle ripustetaan 
julisteet, joihin laitetaan aina oman nimen kohdalle 
merkintä kestävällä liikkumistavalla tehdystä matkasta. 

• Palkintona esim. pyöräilykypärä.
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Muksubussit varhaiskasvatusyksikköihin

Tavoite:

• Muksubussi on sähköavusteinen pyörä, jolla on kevyt ja 
helppo kuljettaa jopa kahdeksan lasta kerrallaan. 
Minimuksubussiin mahtuu 4-6 lasta.

• Varhaiskasvatusyksikön retket voidaan tehdä kestävästi 
Muksubussilla. Lapset viihtyvät ja oppivat samalla 
liikkumaan kestävästi.

Sisältö:

• Kahden Muksubussin vuokrauspalvelu, johon kuuluu 
huolto ja tarvittavat lisävarusteet. 
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Sadut, lorut ja laulut 

Tavoite:

• Liikenneteeman tutuksi tuominen satujen, laulujen ja 
lorujen kautta. Liikkumisasenteisiin vaikuttaminen jo 
aivan pienestä pitäen. 

Sisältö:

• Varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa luetaan 
liikenneteemaa sisältäviä satuja ja loruja sekä lauletaan 
liikennelauluja. 

• Esimerkiksi laulut ”Metrolla mummolaan”, ”Bussilaulu” ja 
vanha tuttu ”Pyörällä mummolaan” sopivat hyvin 
liikennekasvatukseen. 

• Satukirjoja löytyy monenlaisia, joissa mukana jalankulku, 
pyöräily tai joukkoliikenne ovat tavallinen osa arkea. 
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Leikit ja lelut

Tavoite: 

• Leikin kautta myös muut kulkuvälineet ja kulkutavat kuin 
yksityisauto tulevat tutuksi. 

Sisältö:

• Liikennemattoleikeissä voi olla mukana myös busseja, 
pyöriä ja jalankulkijoita. Junarataleikit sopivat hyvin 
kestävän liikkumisen teemaan. 

• Leikkibussin tai –ratikan voi leikissä rakentaa tuoleista tai 
palikoista. 

• Lapset ovat yleensä innoissaan muistakin kulkuvälineistä 
kuin autoista.
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Tavoite: 

• Helpottaa ja lisätä perheiden kulkemista pyörällä 
tai rattailla varhaiskasvatusyksikköön 
järjestämällä asianmukaiset säilytystilat. Kodin ja 
varhaiskasvatusyksikköjen välinen liikkumistapa 
vaikuttaa myös saattajan päivän muiden 
matkojen liikkumistapaan.

Sisältö:

• Pyöräkärryille, lasten pyörille ja rattaille 
riittävästi säilytystilaa varhaiskasvatusyksikön 
läheisyyteen.

• Säilytystilan tulee olla suojaisa ja turvallinen.

• Asianmukaiset (mm. suihkumahdollisuus) 
henkilökunnan sosiaalitilat helpottavat jalan ja 
pyörällä tehtäviä työmatkoja.

Säilytystilat
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• Ilo kasvaa liikkuen ohjelman sivut. Sivuilta löytyy hyviä käytäntöjä 
varhaiskasvatussuunnitelman fyysisen aktiivisuuden suositusten 
toteuttamiseen: https://liikkuvakoulu.fi/ilokasvaaliikkuen

• Liikkuva koulu –hankkeen sivut: 
https://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuvakoulu

• Pyöräilyleikkejä 2-12 vuotiaille, Pyöräliitto ja Pyöräilykuntien 
verkosto 2017. Sisältää ideoita pyöräilyleikeistä 2-12 vuotiaille 
lapsille: https://pyoraliitto.fi/wordpress/wp-
content/uploads/2017/09/py%C3%B6r%C3%A4ilyleikit_web.pdf

• HSL:n laatima varhaiskasvatuksen ohjeistus ja materiaalipaketti: 
https://www.hsl.fi/oppilaitoksille/varhaiskasvatuksen-
liikkumissuunnitelma

Lisää tietoa ja ideoita
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