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När skolorna börjar dyker småbarn upp i trafiken   

Kirkkonummen Huolto donerar reflexer åt förstaklassister   

Ca 600 förstaklassistbarn börjar sin skolgång i dessa dagar. Kirkkonummen Huolto Oy har 

traditionellt varit med för att trygga barnens skolväg och delat ut reflexer åt förstaklassister.   

- Ett stort tack åt Kirkkonummen Huolto för denna traditionella vänliga gest. Att börja skolgången är en stor 

förändring i ett barns liv. Traditionellt går det bra fast det är jättespännande, berättar Leila Kurki, chef för 

utbildningsväsendet i Kyrkslätt.  

- Denna donering av reflexer åt barnen har blivit ett trevligt sätt att påminna om trafiksäkerheten och vikten 

av skolvägen. Att barnen dyker upp i trafiken bör man ta hänsyn till med särskild försiktighet, konstaterar 

Kirkkonummen Huolto Oy:s verkställande direktör Benjam Kukko.  

De små människorna behöver träning i att lära sig skolvägen och hur man rör sig i trafiken. Skolorna vägleder 

skolbarnen men det är skäl att öva skolvägen tillsammans med föräldrarna. Reflexen tillhör som en väsentlig 

del av en fotgängares klädsel och man borde öka på användningen av reflexerna.  

- Det går inte lång tid, då det är mörkare på morgonen och speciellt vid regnväder kan det vara svårt att 

märka en fotgängare. Dessutom är de små människorna trötta efter skoldagens slut och tankarna irrar redan 

på annat håll, så koncentrationen i trafiken är inte på den bästa möjliga nivån. Detta bör hållas i minnet, 

säger Genta Shemsedini och Jessica Ehrnsten från Kirkkonummen Huolto Oy.  

- Om ens en nära på –situation kan förhindras och undvikas är vi oerhört glada och nöjda, berättar de 

tillsammans.    

Kirkkonummen Huolto Oy fortsätter traditionen och delar ut reflexer även nästa höst.  

 

Genta Shemsedini och Jessica Ehrnsten presenterar reflexerna som delas ut.   

Hoppas alla använder reflexer så att obehagliga situationer undviks.  
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