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Parempaa palvelua, 

Suurella Syrämmellä 

Tiedote Härmän Liikenne Oy:n koulukuljetuksissa matkustaville ja heidän vanhemmille  
Härmän Liikenne Oy toivottaa teidät tervetulleeksi turvalliseen koulukyytiin. Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa oppilaita 
turvalliseen koulumatkaan. Toivomme, että vanhemmat keskustelevat koulukyyditykseen liittyvistä asioista lasten kanssa.  
 
Oppilaat joilla ei ole myönnetty kaupungin koulukuljetusoikeutta, voivat ostaa 40-matkan lippuvihkoja Härmän Liikenteen 
toimistolta, verkkokaupastamme (seamchip.fi/harmanliikenne) lippuja voi ostaa jo nyt. Liput ovat voimassa, niin kauan kuin 
niitä riittää.  Muista mainita nettitilauksen yhteydessä haluatko liput toimitettuna kotiin vai nouto toimistosta tai bussista. 
Kotiin postitetuista lipuista perimme 1€ toimitusmaksun. 
Hinnat 40 matkaa; 

 Alle 12 vuotias 12 vuotias tai vanhempi 

Matka alle 6 km 66 eur (1,65 eur matka) 99 eur (2,48 eur matka) 

Matka 6 – 9 km 72 eur (1,80 eur matka) 108 eur (2,70 eur matka) 

Matka 9 – 12 km 80 eur (2,00 eur matka) 117 eur (2,93 eur matka) 

 
Kuljettajamme ovat omalta osaltaan kasvattajia turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.  
Kuljettajamme ovat henkilökuljetusten ammattilaisia. Heidän tehtävään kuuluu, että he toimivat esimerkillisesti aikuisena ja 
ovat siten hyvä malli ja samaistumiskohde lapsille. Kuljettajamme vaikuttavat omalla toiminnallaan lasten käytöstapoihin.  
 
Molemminpuolinen tervehtiminen aamuin ja illoin luo matkalle miellyttävän tunnelman.  
 
Toivomme oppilaiden huomioivan seuraavia asioita;  

- Koulu- ja esiopetuskuljetusten sujuminen kuljetusreiteillä edellyttää oppilaiden olemista riittävän ajoissa (vähintään 5 
min ennen) odottamassa sovitussa turvallisessa paikassa linja-autoa, autoa odotetaan tien reunassa tai pysäkillä.  

- Autoon ei mennä eikä poistuta liikenteen puolelta.  

- Autoon noustessa näytetään kuljettajalle näyttölippua tai annetaan matkaan oikeuttava matkalippu.  

- Autoon ei mennä rynnäten.  

- Turvavöitä käytetään kaikilla niillä paikoilla, joihin turvavyöt on 
asennettu. Reppuja ei jätetä turvavyötä käytettäessä selkään, 
vaan ne pidetään joko jaloissa, sylissä tai tavaratilassa. 
Kuljettajamme avustavat tarvittaessa turvavyön käytössä.  

- Oppilaat eivät kiusaa, riehu ja melua täydessäkään 
koulubussissa. Jos kiusaamista esiintyy, pyydetään siitä 
ilmoittamaan heti kuljettajalle. 

- Istutaan penkillä auton pysähtymiseen asti, autosta poistutaan 
rauhallisesti. Tarkistetaan pois jäätäessä, ettei unohdu reppuja 
tai vaatteita autoon.  

- Missään tapauksessa oppilas ei poistuessaan autosta saa lähteä 
ylittämään tietä kouluauton edestä tai takaa, vaan odottaa, että 
kouluauto on lähtenyt.  

- Pimeään aikaan oppilas käyttää heijastinta.  

- Oppilas ilmoittaa kuljettajalle, jos hän voi pahoin. 
 
Kouluautot lähtevät kirkonkylän koululta 5 min yli tasan, Voltista 10min yli tasan ja Hakolasta 20 yli (pe 13.40). Jos oppilas 
myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä. 

 
Pyrimme auttamaan kaikissa koulumatkoihin liittyvissä kysymyksissä. Jos tulee kysyttävää, niin ota yhteyttä Härmän Liikenteen 
toimistoon; 
Yli- ja Alahärmän alue  06-48 48 749 tai harmanliikenne@harmanliikenne.fi  
Ylistaron alue   Heikki Niemi 050 3879 408 heikki.niemi@harmanliikenne.fi 
Seinäjoki – Nurmon alue  Komia Liikenne, 010 328 7000, info@komialiikenne.fi  
 

Härmän Liikenne Oy toivottaa mukavia koulumatkoja.  
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