
 

OHJE ja oikeat vastaukset - Fiksun liikkujan 
suunnistus ja tietovisa!  

 
1) Tulosta ja piilota rastit esimerkiksi koulun pihalle/metsikköön. Jos rasteille on enemmän käyttöä, 

voi ne laminoida. Kiinnitys onnistuu esimerkiksi narunpätkällä. 
 

2) Oppilaiden on tarkoitus suunnistaa rasteille järjestyksessä. Ensimmäinen rasti on P-merkki, ja rastin 
toiselta puolelta löytyy aina vihje, mikä rasti etsitään seuraavaksi. (Ei ole väliä, vaikka rastit eivät 
löytyisi oikeassa järjestyksessä.)  

 
3) Jokaisen rastin takana on: 

a. Toiminnallinen liike (esimerkiksi karhukävely), joka oppilaiden on tarkoitus tehdä.  
b. Tietovisakysymys ja vastausvaihtoehdot, kysymykseen voi olla monta oikeaa vastausta! 

Vastaukset voi kirjoittaa esimerkiksi paperinpalalle/vihkoon. Kysymykset liittyvät Kulkuri, 
kestävän liikkumisen lähettiläs oppituntimateriaalin aineistoon ja soveltuvat parhaiten 2-3 
luokkalaisille. 

 

4) Alla kysymykset ja oikeat vastaukset: 

1. Mitä hyötyä on kävelystä ja pyöräilystä? 

a) Syntyy vähemmän päästöjä kuin autoilusta 
b) On pitkillä matkoilla nopeinta  
c) Tulee lisää liikuntaa ja kunto paranee 
Liike 1: Tee 5 kyykky-hyppyä! 

 

2. Mitä toisella puolella paperia oleva liikennemerkki tarkoittaa? 

a) Jalkakäytävä 
b) Pyöräily ja jalkakäytävä rinnakkain 

c) Suojatie 
Liike 2: Tee 5 isoa ympyrää käsillä eteen- ja taaksepäin! 

 

3. Mitkä kohdista ovat totta?  
a) Päästöjä ovat esimerkiksi pakokaasut, melu ja pöly  

b) Päästöt ovat haitallisia terveydelle ja ympäristölle 
c) Liikenteestä ei synny haitallisia päästöjä 



Liike 3: Esitä turvallinen tien ylitys! 
 

4. Mikä on vähiten päästöjä aiheuttava kulkuväline? 

a) Linja-auto 
b) Kaasuauto 

c) Polkupyörä 
Liike 4: Kävele karhukävelyä! 

 
5. Mitkä ovat pyöräilijälle tärkeitä varusteita turvallisuuden kannalta? 

a) Toimivat jarrut 
b) Kypärä 

c) Vaihteet 
d) Valot ja heijastimet 

e) Soittokello 
Liike 5: Kävele ankka-kävelyä! 

 
6. Mikä sanoista tarkoittaa raitiovaunua? 

a) Spora  
b) Pootoora 
c) Rälläkkä 
Liike 6: Esitä pantomiimina bussimatka (bussin pysäytys, lipun leimaus jne.). 

 
7. Miten suojatie on merkattu? 

a) Puomit autoille 
b) Valkoinen raidoitus kadussa ja suojatien liikennemerkki 
c) STOP-merkki 

Liike 7: Kävele rapukävelyä! 
 

8. Mitä on kestävä liikkuminen? 

a) Mennään vain kävellen 

b) Mennään aina nopeimmalla vaihtoehdolla 
c) Ensisijaisia kulkutapoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne 

d) Se on ympäristöystävällistä, turvallista ja terveellistä 


