
Pyöräilykauden avaus –tapahtuma on
suunnattu alakoululaisille, jossa
koululaiset kiertävät erilaisia pyöräilyyn
liittyviä rasteja. Hyödynnetään rastien 
järjestämisessä yhteistyökumppaneita, 
järjestöjä ja vanhempainyhdistyksiä. 
Tapahtuman tarkoituksena on edistää 
lasten turvallista pyöräilyä arjessa ja 
kerrata turvallisen pyöräilyn sääntöjä.

Ennen tapahtumaa koulussa 
keskustellaan pyöräilyn pelisäännöistä.  
Koululaiset saapuvat tapahtumaan omilla 
pyörillään, joten koulussa on hyvä käydä 
läpi reitti etukäteen. Samalla voidaan 
oppilaiden kanssa miettiä mahdollisia 
vaaranpaikkoja ja muita huomioitavia 
asioita reitin varrella

Tapahtuman jälkeen keskustellaan yhdessä 
tapahtumassa opituista asioista. Jatkossa kerrataan 
säännöllisin väliajoin pyöräilyn sääntöjä. Oppilaille 
voi järjestää myös piirustus- tai valokuvauskisan, 
jossa teemana on turvallinen koulumatka pyörällä 
tai vaaranpaikat koulumatkallani.

http://www.pyorallakouluun.fi/
https://www.liikenneturva.fi/fi/tagit/pyoraretki
http://www.pyorallakouluun.fi/2014/04/pyoraretki/

Oppilaat kiertävät opettajan johdolla tapahtumassa 
eri rasteilla:
1) Pyöräilysäännöt ja pyörän varusteet
2) Pyörän katsastus
3) Pyöräilykypärä
4) Taitoajorata

Kuvat: Liikenneturva

http://www.pyorallakouluun.fi/
https://www.liikenneturva.fi/fi/tagit/pyoraretki
http://www.pyorallakouluun.fi/2014/04/pyoraretki/


1. Pyöräilysäännöt ja pyörän varusteet

Keskeisten sääntöjen läpikäynti materiaalien tai sääntövisan avulla:

• Pyöräilysäännöt (Liikenneturva)
• Sääntöanimaatiot (Liikenneturva)
• Sääntövisa ja oikeat vastaukset (Liikenneturva)

Pyörän varusteiden läpikäynti:

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/esitys_jalan_ja_pyoralla.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=PL0McFvjKHj-DstXz8032HrHlfOgSeOgBk&v=MM4IXp8m2sw
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalan_ja_pyoralla_saantovisa.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/saantovisan_oikeat_vastaukset.pdf


2. Pyörän katsastus 
– tarkistetaan oppilaiden pyörät

Lähde: Liikenneturva: https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/Pyoran_kuntokartoituslomake.pdf

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/Pyoran_kuntokartoituslomake.pdf


Totta ja tarua kypärästä – väittäminen läpikäynti ja keskustelu

3. Pyöräilykypärä





3. Taitoajorata

1. Pujottelu
2. suoraan ajaminen (pyöräily suoraa 

viivaa pitkin) sekä eteen että sivulle 
katsoen

3. kääntyminen molempiin suuntiin
4. ohjaaminen ja jarruttaminen
5. pysähtyminen merkkipisteeseen
6. vauhdin hallinta polkemalla 

hitaammin ja nopeammin
7. ympyrän sisällä kääntyminen
8. Hätäjarrutus

Lisävinkkejä ja materiaalia taitoajoon

• Ajotaitoradalla painotetaan ajotaitojen lisäksi erityisesti muiden liikkujien huomioimista ja 
vuorovaikutusta liikenteessä. Lisänä muiden huomioimista mittaava osuus esim. siten, että 
opettaja/apuopettaja/ muutama valittu oppilas ylittää reitin varrelle tehdyn ”suojatien” tai 
toimii vastaantulijoina ennalta sovitulla osuudella.

• Ajoharjoittelurata rakennetaan muovikartioista tai vastaavista merkeistä. Rata on tarkoitus 
ajaa läpi ilman jalkakosketusta tai merkkeihin törmäämistä.

• Oppilaita kannattaa muistuttaa siitä, että kyseessä ei ole nopeus- vaan tarkkuusharjoitus. 
Radan mittoja voi muuttaa oppilaiden ajotaidon mukaan ja harjoittelulle on hyvä suoda 
riittävästi aikaa!

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/opettajat_alakoulu_taidatko_taitoajon.pdf


• Aiheiden läpikäynti kertauksena päivän jälkeen, 
keskustelua. 

• Pyöräilijän sääntövisan voi tehdä myös jälkitehtävänä 
(rasti 1), Sääntövisa ja oikeat vastaukset 
(Liikenneturva)

• Jatkotoimena yhteinen pyöräretki, opittujen asioiden 
soveltaminen. 

• Muuta materiaalia:
– Jalan ja pyörällä -esite
– Opas pyöräretken järjestämiseksi
– Pyöräilijän kortti
– Pyöräilyviikko
– Pyörällä kouluun -päivä 

Jälkipuinti

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalan_ja_pyoralla_saantovisa.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/saantovisan_oikeat_vastaukset.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/Hurahdus/pyorailijankortti.pdf
http://www.poljin.fi/fi/toimintaa/pyorailyviikko
http://www.pyorallakouluun.fi/

	Slide Number 1
	1. Pyöräilysäännöt ja pyörän varusteet
	2. Pyörän katsastus �– tarkistetaan oppilaiden pyörät
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	3. Taitoajorata
	Slide Number 7

