
TEHTÄVÄKIRJA



Lastipyörälainaamon Joonas Jänö on vahingossa 
sekoittanut pyörien avaimet keskenään.

Lainaamo pitäisi saada auki, mutta kaikki pyörät ovat 
lukossa. Vertaa avaimia ja pyörien lukkoja keskenään. 
Mihin lukkoon mikäkin avain sopii?

Yhdistä viivalla oikea avain ja pyörä ja auta Juusoa 
avaamaan Lastipyörälainaamo. Väritä sitten kuva. 



Lempi ja Lasse ovat
olleet ajelulla
kaupungissa, mutta
voi ei, he ovat eksyneet 
toisistaan!

Aloita nuolen osoittamasta suunnasta ja etsi 
esteetön reitti, jota pitkin Lempi löytää Lassen 
luo ja matka voi jatkua.



Leo Lastipyörä jaksaa kuljettaa suuriakin kuormia, mutta 
yli sataa kiloa se ei kyytiinsä ota. Jussi Jänö on lähtenyt 
kauppareissulle yhdessä Jasperin, Jaden ja Vaavin kanssa,
mutta voi voi, onkohan Jussi arvioinut kyytiin tulevien 
painon oikein?

Laske, ketkä kaikki mahtuvat Leon kyytiin? Keksi ratkaisu,
miten kaikki pääsevät kotiin? 
Väritä kuva.



Leo Lastipyörä jaksaa kuljettaa suuriakin kuormia, mutta 
yli sataa kiloa se ei kyytiinsä ota. Jussi Jänö on lähtenyt 
kauppareissulle yhdessä Jasperin, Jaden ja Vaavin kanssa,
mutta voi voi, onkohan Jussi arvioinut kyytiin tulevien 
painon oikein?

Laske, ketkä kaikki mahtuvat Leon kyytiin? Keksi ratkaisu,
miten kaikki pääsevät kotiin? 
Väritä kuva.

Juuso Jänö on lähdössä linkillä kouluun. Juuso on ensimmäistä 
kertaa liikkeellä yksin ja pohdiskelee, millä linkkimatkan voi
maksaa?

Juusolla on repussaan erilaisia asioita. Mitkä näistä kuvassa 
näkyvistä asioista käyvät linkkimatkan maksamiseen?

Merkitse rasti niiden asioiden viereen, joilla Juuso voi matkansa
maksaa. Väritä lopuksi kuva.



Jänöt ovat 
lähdössä
reissuun.
Minkä
kulkuvälineen
kyytiin koko
suku sopii 
kerralla?

Jänön suvussa on monenikäistä ja monenlaista matkaajaa.
Linja-autossa on olemassa erilaisia lippuja.

Osaatko yhdistää liput oikeisiin Jänön suvun jäseniin?
Yhdistä liput viivoilla oikeisiin pupuihin.

Väritä kuva.



Jasper Jänö haaveilee uudesta polkupyörästä. Samalla hän 
pohtii, mitä varusteita hän pyöräänsä haluaisi.

Tiedätkö, mitkä ovat pyöräilijän pakolliset varusteet? Ympyröi 
ne kuvassa olevat varusteet, jotka ovat pakollisia pyörällä 
liikuttaessa ja tuunaa Jasperin pyörä liikennekelposeksi. 

Väritä kuva ja lisää viivalla ne varusteet, joilla itse haluaisit 
pyörää tuunata.

KYPÄRÄ

LAMPPU

JARRUT

SOITTOKELLO

ETUKORI

ETUHEIJASTIN

TAKAHEIJASTIN

TARAKKA

LUKKO

SIVUHEIJASTIMET

POLKIMIEN 
HEIJASTIMET



Mahtuuko koko Jänön suku kerralla lastipyörään vai mennäänkö linkillä?

Saako Joonas Jänö Lastipyörälainaamon lukot auki? Löytävätkö Lempi ja 

Lasse toisensa? Pääseekö Jänön perhe ostoskasseineen

 Leo Lastipyörän kyydissä kaupasta kotiin?

AVAA VIHKO JA RATKAISE NÄMÄ JA MUUT VISAISET TEHTÄVÄT!

Tämän tehtäväkirjan sivuilla seikkailee Jänön perhe yhdessä lastipyörälainaamon 

veijareiden kanssa. Vihkosen tehtäviä voi pohtia itsekseen tai yhdessä oman ai-

kuisen kanssa. Voit elävöittää tehtäviä värittämällä kuvat mieleisiksesi.

Tehtäväkirja on tuotettu osana Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n 

Kiitos, kun kuljet viisaasti-hanketta, joka saa rahoituksensa 

Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista. 

Kirjan on kuvittanut ja tehtävät suunnitellut kuvataiteilija Tuuli Sahi. 


