
 
Tervehdys Lappeenrannan kouluille! 

 
Miksi oppilaiden aktiivinen koulumatkaliikkuminen on tärkeää? Miten 

koulumatkapyöräilyä voidaan lisätä? Mitä on jo tehty? Mitä juuri sinä voit 
omalla koulullasi tehdä?  

 
Selailemalla tämän uutiskirjeen läpi, saat vastauksia ylläoleviin kysymyksiin.  
 
Talvipyöräillen kouluun -on Lappeenrantalainen talvipyöräilyyn kannustava 
kampanja, jota tekevät yhdessä Lappeenrannan Pyöräilijät, Liikuntatoimi, 
Tekninen toimi ja Opetustoimi.  
 
Lisätietoa kampanjasta ja tukea koulujenne pyöräilytoimintaan saat 
ottamalla yhteyttä Liikuntatoimen Hanna Ropoon 
(hanna.ropo@lappeenranta.fi) tai Lappeenrannan Pyöräilijöiden Matti 
Pesuun (mattipesu@gmail.com). 
 
 



 

Oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen tulee panostaa ja pyöräily on 
siihen erinomainen keino. Myös talvella! 

 
Yllä olevaan kuvaan on kaapattu otoksia lehtiartikkelista joulukuulta (HS 9.12.2020). 
Artikkelin johtopäätös on, että suomalaisten lasten ja nuorten kunto on hälyttävän heikko, 
tämä aiheuttaa lukuisia ongelmia ja asiaan tulisi puuttua kattavasti. Artikkelissa 
haastatellun asiantuntijan mukana erityisesti oppilaiden matkat tulee valjastaa 
palvelemaan hyvinvoinnin parantumista. Ja juuri siitä on koulumatkapyöräilyyn 
kannustamisessakin kyse!  
 
Me väitämme, että koulumatkapyöräily on mahdollista, hyödyllistä ja valtavan hyvä asia 
myös talvella. Tiettyjä erityispiirteitä talvikelit, kylmyys ja liukkaus toki aiheuttavat, mutta 
pyöräilyä ja sen hyötyjä ne eivät estä.  
 
Tästä pääset lukemaan artikkelin talvipyöräilyn hyödyistä ja haasteista:  
 

Talvella pyöräily, miksi ei?  
 
 

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000007670198.html
https://fiksustikouluun.fi/blogi-talvella-pyoraily-miksi-ei/


 
 Mitä voitte tehdä omalla koulullanne pyöräilyn edistämiseksi 

 
Lappeenrannan Pyöräilijät, Liikuntatoimi, Tekninen toimi ja Opetustoimi löivät vuonna 
2020 hynttyyt yhteen koulumatkapyöräilyn edistämiseksi. Talvipyöräillen 
kouluun-projektissa selvitettiin, mitkä asiat pyöräilyn kasvua pidättelevät ja mitä kouluilla 
voidaan tehdä. 
Tärkeimmät parannettavat asiat ovat nämä:  

● Koulujen pyöräparkit kuntoon (myös talvella). Runkolukitus ainakin yläkouluille. 
● Tärkeimpien pyöräreittien auraus ja liukkauden torjunta kuntoon! 
● Tietoa ja opetusta lihasvoimalla liikkumisen arkitaitoihin. 
● Kivaa pyöräilytekemistä kouluille. 

 
Ja otetaanpa tuo viimeinen heti haltuun. Ehdotamme, että otatte talvipyöräilyn teemaksi 
koulunne 2021 talviliikuntapäivässä! Vinkit talvisen pyöräilytapahtuman järjestämiseen 
löydät tästä artikkelista ja tukea tapahtuman järjestämiseen on tarjolla (mm. ledivaloja on 
mahdollista saada tapahtumaanne oppilaille jaettavaksi). Pyöräily sopii hyvin korona-ajan 
tapahtumiin, moni ideoista on toteuttavissa 
“koronaturvallisesti”. 
 

Ideat koulun talvipyöräilytapahtumaan 

http://lappeenrannanpyorailijat.fi/talvipyoraillen-kouluun/
http://lappeenrannanpyorailijat.fi/talvipyoraillen-kouluun/
https://fiksustikouluun.fi/materiaalit/talviset-pyorailyideat-kouluille/


 
 

Lisälukemista 
 

Teimme joulukuussa 2020 tiiviin Instagram-ponnistuksen, joka näkyi myös koulujen 
omilla some-kanavilla. Löydät talvipyöräilyyn kannustavat ja valistavat 
postauksemme Lappeenrannan Pyöräilijöiden instatililtä. 

https://www.instagram.com/lprpyorailijat/ 
Lisäksi materiaalit löytyvät vapaaseen käyttöönne seuran nettisivulta: 

http://lappeenrannanpyorailijat.fi/talvipyoraillen-kouluun-kampanja/ 
 

 
Mitä varusteita talvista koulumatkaa pyöräilevä oppilasta tarvitsee? Ei 
kummempia, tavallinen talvivaatetus riittää erinomaisesti, mutta aktiivinen 
pyöräilijä ja pyöräilyn harrastaja voivat myös täydentää varustusta. Lue lisää: 

https://fiksustikouluun.fi/blogi-talvipyorailyn-varusteet/ 
 
 
Pitääkö pyörä huolta syksyllä talvea varten? Ehkä. Ainakin lukko kannattaa öljytä ja 
pyörä putsata. Lue Pyöräliike Varustamon mekaanikko mestari Pasin ajatuksia 
asiasta:  

https://fiksustikouluun.fi/blogi-pyoran-tarkastus-ja-huolto-talvea-varten/ 
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