JYTA-PALVELUKULJETUKSET/VETELI
 Palvelukuljetuksissa on siirrytty perusreitti-liikenteeseen
 Kyytien tilaus tapahtuu paikkakuntakohtaisten ohjeiden mukaan ja tilaus
tehdään viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä klo 16 mennessä
 Reittikuljetuksia voivat hyödyntää kaikki kuntalaiset
 Asiakkaina on myös lakisääteisiin vammaispalvelu- ja kehitysvammalain
henkilökuljetuksiin oikeutettuja henkilöitä
 Kyydeistä peritään julkisen joukkoliikenteen mukainen maksu
 Päiväkohtaiset perusreitit ajetaan, mikäli kyytitilauksia reitille on tullut
 Perusreitit ajetaan arkipäivisin (arkipyhinä ei ajoja)

Matkusta edullisesti - tilaa matkasi etukäteen ja tule mukaan reittikuljetukseen!

PALVELUREITTIEN TILAUKSET 1.11.2015 - 31.5.2016 / Veteli
Kuljetustilaus tapahtuu alla olevan ohjeen mukaisesti. Kuljetusluvan omaavilla
henkilöillä nämä matkat lasketaan myönnettyihin matkamääriin.
Kyyti tilataan viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä klo 16 mennessä
numerosta 0400 666 052
Auto käy noutamassa tarvittaessa kotipihalta ja paluukyyti tarvittaessa kotipihalle. Kyydissä pystyy
kulkemaan rollaattorien ja muiden tarvittavien apuvälineiden kanssa (ei pyörätuoli-kuljetusta).

Tilausta tehdessäsi valmistaudu antamaan kuljetusta koskevat tiedot:
1. Nimesi
2. Nouto-osoite
3. Reitti mihin olet menossa
Palvelureitit ajetaan alla olevan aikataulun mukaan, mikäli reiteille tulee tilauksia
(poislukien arkipyhät).
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Ylipään koulu, Patana-Haukilahti-Pulkkinen-Sillanpää-Polso-Keskusta

Keskusta-Polso-Sillanpää-Pulkkinen-Haukilahti

Ylipään koulu, Patana-Kalliojärvi-Räyrinki-Isokylä-Heikkilä-Keskusta

Koulukeskus-Tunkkari-Isokylä-Räyrinki-Kalliojärvi-Patana

Ylipään koulu, Patana-Haukilahti-Pulkkinen-Sillanpää-Polso-Keskusta

Keskusta-Polso-Sillanpää-Pulkkinen-Haukilahti

Ylipään koulu, Patana-Kalliojärvi-Räyrinki-Isokylä-Heikkilä-Keskusta

Keskusta-Heikkilä-Isokylä-Räyrinki-Kalliojärvi-Patana

VAMMAISPALVELU- JA KEHITYSVAMMALAIN MUKAISTEN
HENKILÖKULJETUSPALVELUIDEN TILAUKSET 1.11.2015 - 31.5.2016
Tavoitteena on myös vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisissa
kuljetuksissa avoimen reittiliikenteen hyödyntäminen mahdollisimman paljon.
Mikäli et pysty hyödyntämään reittikuljetusta perustellusta syystä, niin voit tilata
kyydin tämän ohjeen mukaisesti.

Kyyti tilataan viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä klo 16 mennessä
Ari Palola p. 0400 263 774
Auto käy noutamassa tarvittaessa kotipihalta ja paluukyyti tarvittaessa kotipihalle.
Kuljetuksesta maksetaan julkisen joukkoliikenteen mukainen maksu.
Tilauksia pyritään yhdistelemään mahdollisuuksien mukaan.

Tilausta tehdessäsi valmistaudu antamaan kuljetusta koskevat tiedot:
1. Nimesi
2. Nouto-osoite ja paikkakunta
3. Noutoaika
4. Määränpään osoite ja paikkakunta
5. Klo-aika milloin sinun pitää olla määränpäässä
Yrittäjä soittaa kuljetuspäivää edeltävänä päivänä klo 20 mennessä, mikäli alun
perin sovitusta noutoajasta poiketaan. Huomioi, että noutoaika voi muuttua
matkojen yhdistelystä johtuen +/- 0,5–1 h.
HUOM! Tilauspäivänä tapahtuviin kuljetuksiin täytyy olla erittäin hyvä syy, muussa
tapauksessa se jää tilaajan omakustanteiseksi matkaksi kokonaisuudessaan.

