Kulkutapakysely

Vekarat liikkuvat viisaasti.
*Pakollinen kysymys

1. Montako lasta perheestänne käy tässä päiväkodissa/kerhossa tällä hetkellä? *
______________________
2. Kuinka pitkä matka teillä on kotoa päiväkotiin/kerhoon? *
Valitse

o
o
o
o
o

Alle 500 m
500 m – 1 km
1,1 km – 2 km
2,1 km – 5 km
yli 5 km

3. Miten yleensä kuljette päiväkotiin/kerhoon? *
Valitse taulukkoon rastilla se pääasiallinen kulkutapa miten yleensä itse kuljette ja miten lapsenne kulkee/kulkevat
suurimman osan matkasta. Jätä ylimääräiset ikävaihtoehdot tyhjiksi.
Aikuinen

Lapsi 0–1 v.

Lapsi 2–3 v.

Lapsi 4–5 v.

Lapsi 6–7 v.

Autolla
Vaunuissa tai rattaissa
Pyörällä tai potkupyörällä
Pyörän turvaistuimessa tai
peräkärryssä
Jalan
Joukkoliikenteellä + jalan
Joukkoliikenteellä + vaunuissa tai
rattaissa
Muuten,
miten?

jatkuu…
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4. Mitä kulkutapoja käytätte edes silloin tällöin matkalla päiväkotiin/kerhoon? *
Merkitse taulukkoon rastilla ne kulkutavat miten kuljette edes silloin tällöin. Jätä ylimääräiset ikävaihtoehdot tyhjiksi.

Aikuinen

Lapsi 0–1 v.

Lapsi 2–3 v.

Lapsi 4–5 v.

Lapsi 6–7 v.

Autolla
Vaunuissa tai rattaissa
Pyörällä tai potkupyörällä
Pyörän turvaistuimessa tai
peräkärryssä
Jalan
Joukkoliikenteellä + jalan
Joukkoliikenteellä + vaunuissa tai
rattaissa
Muuten,
miten?

5. Mitkä asiat saavat kulkemaan päiväkotiin/kerhoon jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä? *
Voit valita useita.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Matka on juuri sopivan pituinen.
Sopiva joukkoliikenneyhteys.
Ei mahdollisuutta käyttää autoa.
Turvallinen liikenneympäristö.
Halu lisätä omaa tai lapsen arkiliikuntaa.
Halu opastaa lasta liikenteessä kulkemiseen ja käyttäytymiseen.
Halu liikkua ekologisesti kestävällä tavalla.
Hyvä sää.
Sopii yhdistelmänä työmatkaan tai muuhun jatkoyhteyteen.
Ei lisää merkittävästi matka‐aikaa. Henkilöautolla säästäisimme aikaa_______ minuuttia/suunta.
Muu syy, mikä:_______________________________________________________________________
Ei mikään.

6. Mitkä asiat estävät kulkemasta päiväkotiin/kerhoon jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä? *
Voit valita useita.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Matka on liian pitkä.
Ei joukkoliikenneyhteyttä.
Kävely‐ tai pyöräreittien turvattomuus.
Oma tai lapsen liikuntaeste.
Emme omista pyöriä.
Ei sopivia varusteita.
Huono sää.
Ei onnistu oman työmatka‐ tai muun jatkoyhteyden takia.
Matka‐aikaa on varattava huomattavasti enemmän. Aikaa kuluu ________minuuttia / suunta enemmän
verrattuna henkilöautomatkaan.
Muu syy, mikä:________________________________________________________________________
Ei mikään.

jatkuu…
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7. Käytättekö heijastimia pimeään aikaan? *

8. Käytättekö pyöräillessänne kypärää?
Jos ette pyöräile, jätä vastaamatta tähän kysymykseen.

Kyllä

Ei
Kyllä

Lapsi / lapset
Aikuinen

Ei

Lapsi / lapset
Aikuinen

9. Käytättekö ajovaloa pyöräillessänne
pimeällä?
Jos ette pyöräile pimeällä, jätä vastaamatta tähän
kysymykseen.
Kyllä

10. Käytättekö aina autoillessanne lain
vaatimia turvavöitä ja turvaistuimia?
Lapsi tarvitsee turvaistuinta tai koroketta ainakin siihen
saakka, kunnes on yli 135 cm pitkä.
Jos ette autoile, jätä vastaamatta tähän kysymykseen.

Ei

Lapsi / lapset
Aikuinen

Kyllä

Ei

Lapsi / lapset
Aikuinen

11. Onko mielestäsi lapsesi liikennekasvatus
hyvällä tasolla? *

12. Onko mielestäsi lapsesi
ympäristökasvatus hyvällä tasolla? *

Lapsesi kotona saama ja yhteistyössä päiväkodin/kerhon
kanssa toteutettu.

Lapsesi kotona saama ja yhteistyössä päiväkodin/kerhon
kanssa toteutettu.

o
o
o

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

o
o
o

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

13. Miten mielestäsi lasten liikennekasvatusta, ympäristökasvatusta sekä arjen
hallinnan taitoja liikkumisvalintojen osalta voisi kehittää?
Kasvatusyhteistyö kodin ja päiväkodin/kerhon kesken.

Kerro ajatuksesi:

14. Oletko tyytyväinen päivähoitopaikan/kerhon pihaan ja lähiympäristöön saattoliikenteen
toimivuuden näkökulmasta? *
Merkitse mielipiteesi taulukkoon rastilla.
Samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Eri mieltä

Autoille on riittävästi saattopaikkoja.
Parkkialue on turvallinen.
Pyörätelineitä on riittävästi.
Pyörä on turvallista jättää pyörille varatulle paikalle.
Päiväkodilla/kerholla on riittävät ja hyvät säilytyspaikat lasten rattaille, turvaistuimille,
pyörän perävaunuille ja pulkille päiväkoti-/kerhopäivän ajaksi.

jatkuu…
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15. Oletko tyytyväinen päivähoitopaikasta/kerhosta saamiisi, lasten saattamista koskeviin
ohjeisiin ja suosituksiin? *
Merkitse mielipiteesi taulukkoon rastilla.
Samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Eri mieltä

Olen saanut hyvin tietoa autosaattopaikkojen sijainnista ja käytöstä.
Olen saanut hyvät turvallisuusohjeet autolla saattamiseen ja parkkipaikka-alueella
liikkumiseen liittyen.
Kävely-yhteydet päiväkodille/kerhoon saavuttaessa on ohjeistettu ja opastettu
selkeästi.
Olen saanut riittävät ohjeet joukkoliikenneyhteyksistä ja reiteistä lähipysäkeille.
Pyöräilyreitit päiväkodille/kerhoon on ohjeistettu ja opastettu hyvin.
Olen saanut hyvät ohjeet rattaiden, turvaistuinten, pyörän perävaunujen ja pulkkien
säilytyksestä päiväkodilla/kerholla hoitopäivän ajan.
Päiväkoti/kerho kannustaa perhettämme liikunnallisiin ja ekologisiin kulkutapoihin
päiväkoti-/kerhomatkoilla.
Kokonaisuudessaan saattamiseen liittyvä ohjeistus on ollut hyvää ja riittävää.

16. Ehdotuksia päiväkodin/kerhon pihaympäristön kehittämiseen, saattoliikenteen sujuvuuden
parantamiseen, sekä liikunnallisiin ja ympäristöystävällisiin kulkutapoihin kannustamiseen.
Kerro ehdotuksesi, mitä voisi kehittää ja mitä esimerkiksi kunta, huoltajat tai vanhempainyhdistys voisi
tehdä:

Mitä itse voisin tehdä:

Kiitos vastauksistasi!
Suora palaute joukkoliikenteestä HSL:lle: www.hsl.fi/palaute
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