NääsMaas-harrastekyydin infokirje
14.9.−8.10. välisenä aikana toteutetaan lasten ja nuorten NääsMaaS-harrastekyytikokeilu. Toimintamallissa
osa ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten harrastamisesta toteutetaan välittömästi koulupäivän jälkeen.
Mallin kehittelyssä on käytetty hyväksi Helsingissä, Turussa ja Islannissa kehitettyjä toimintatapoja, ja sitä
on testattu keväällä Tampereen alueella muutaman harrasteryhmän kanssa.
Toimintamallin ytimenä on kyytipalvelu, jolla pystytään kustannustehokkaasti järjestämään nuorten
siirtyminen koululta harrastuspaikalle sekä tarvittaessa takaisin joko samalle tai toiselle toiminta-alueen
koululle. Toiminnanjärjestäjät vastaavasti järjestävät yhdessä kaupungin kanssa harrastusmahdollisuudet
siten, että malliin liittyvät harrastukset päättyisivät kello 18:aan mennessä.

Isona tavoitteena on, että nuorelle ja perheelle vapautuu aikaa iltaan yhteiseen ja omaehtoiseen
toimintaan. Lisäksi toimintamallilla pyritään vähentämään yksityisautoilua sekä kyyditysten järjestämisen
aiheuttamia stressitekijöitä sekä mahdollisia poissaoloja töistä. Samalla saamme harrastustoiminnan
järjestäjille käyttöön pidemmän aikaikkunan harrastusten järjestämiseen.
Toimintamallissa vanhemmat tilaavat nuorelle verkkokyselyn avulla tarvittavat kyydit. Kyytien hallintaan
käytetään mobiilisovellusta, joka optimoi kuljetusten reitit ja kuljetusvälineiden koot. Huoltaja pystyy
seuraamaan nuoren liikkumista sovelluksen avulla. Tällä pyritään luotettavuuteen ja turvallisuuteen.
Harrastuksen jälkeen huoltaja voi käydä hakemassa nuoren joko harrastuspaikalta tai vaihtoehtoisesti
nuorelle voi tilata kyydin kotia lähimpänä sijaitsevalle koululle.
Talvella 2019 aloitettu pilotointi etenee nyt viimeiseen vaiheeseen eli mukaan tulee uusia toimijoita sekä
Tampereen nuorisopalveluiden harrasteryhmiä. Syksyn toiminnan aikataulu:





Osallistujakysely 11. –19.8.
o Toiminnanjärjestäjät toimittavat valitsemilleen harrasteryhmille tämän Kyyti-ohjeistuksen.
Kyyti-palveluun osallistuvat täyttävät osallistujakyselyn verkossa.
Tietojenkäsittely ja ensimmäinen reititys 19.8. –23.8.
o Kyyti-palvelu syöttää kyselykaavakkeen tiedot reititysohjelmaan
Sovelluksen lataus, ohjeistus + maksut 24.8. –30.8.

o





Osallistuvien lasten huoltajat saavat ohjeen sovelluksen lataamiseen, omien tietojen
tarkastamiseen sovelluksesta ja matkojen omavastuuosuuksien maksamiseen.
Reittien optimointi 31.8.–6.9.
o Omien tietojen tarkastuksen perusteella ja mahdollisten muutospyyntöjen avulla reitit
optimoidaan lopullisesti.
Varsinainen toiminta 14.9.–8.10.

Kyydeistä maksetaan omavastuu, joka on 3€/suunta. Tämä omavastuuosuus maksetaan kerralla ennen
kuljetusten alkua koko neljän viikon toiminta-ajalta. Käyttämättömistä kyydeistä ei valitettavasti palauteta
rahoja. Ennakkomaksuilla pystytään tehostamaan toiminnan taloudellisuutta, joka mahdollistaa halvemmat
toimintamaksut.
Toimintamalli toteutetaan yhteistyössä Tampereen ja lähialueiden koulujen kanssa. Syksyllä aloitetaan
kokeilu, jossa mahdollisimman moni 5- ja 6-luokka pyrkii lopettamaan koulupäivän tiistaisin kello 14:ään
mennessä. Seurat ja nuorisopalvelu järjestävät eritoten tälle ikäluokalle suunnattua toimintaa tiistaiiltapäivässä. Mikäli kokeilu onnistuu, on tätä tulevaisuudessa mahdollista laajentaa muihinkin vuosiluokkiin.
Toiminta-alueena on Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Ylöjärven ala- ja yläkoulut.
Lopullinen toiminta-alue määräytyy halukkaiden osallistujien mukaan. Valitettavasti voi olla, että joitain
yksittäisiä kaukana muista kouluista olevia reittejä ei ole järkevää ajaa. Tämä selviää reitityksessä eli
toivommekin alkukyselyyn vastauksia kaikilta halukkailta koulun sijainnista riippumatta.
Tiedonkeruu osallistujista
Toivomme, että kaikki kyytikokeiluun osallistuvat täyttävät oheisen ilmoittautumiskaavakkeen erittäin
tarkasti: https://q.surveypal.com/NaasMaaS_ilmoittautuminen_syksy2020
Ilmoittautuminen keskiviikkoon 19.8. klo 12.00 mennessä
Korona
Korona-viruksen takia kiinnitämme myös erityistä huomiota kyyditysten toimivuuteen ja turvallisuuteen
sekä seuraamme tarkasti tilannetta ja THL:n ohjeistusta. Toiminta-aikana muutokset toiminnassa ovat
mahdollisia, mikäli terveystilanne sitä vaatii.

Lisätietoja NääsMaaS hankkeesta
NääsMaas-päivystys ja yhteystiedot



Puhelin: 0405671917 päivystää arkisin kello 10–16 ja NääsMaaS kuljetuspäivinä 10–18.30
Sähköposti: naasmaas@mdi.fi vastaus yhden arkipäivän kuluessa

Ystävällisesti kumppaneiden puolesta,
Juha Antikainen, MDI

