PERSOONA

ANNI AMMATTIKOULULAINEN
“

Asun vielä vanhempien
luona, enkä joudu itse
tekemään valintoja, jotka
liittyvät vähähiilisyyteen.
Rahaakin on niin vähän
käytössä, että sitä ostaa
vain mitä tarvitsee, eikä
mieti sen kummemmin.

16-vuotias
Perheessä vanhemmat, isosisko ja pikkuveli; vanhemmat
töissä Iissä ja Kemissä
Asuu Iissä ja opiskelee lähihoitajaksi Oulussa
Kulkee koulumatkan päivittäin bussilla, joten omistaa
bussikortin. Bussimatkat kestävät reilut 3 h päivittäin, joten
koulupäivät matkoineen saattavat joskus kestää jopa 12
tuntia.
Lähin bussipysäkki on 6 km päässä kotoa. Kulkee pysäkille
kesäisin pyörällä ja talvella vanhemmat vie, joskus pääsee
naapurin kyydissä.

Harrastukset ja vapaa-aika

Anni harrastaa liikuntaa sen verran kuin koulunkäynniltään ehtii. Anni kokeili harrastaa Oulussa kuorolaulua, mutta hän
luovutti reilun kuukauden jälkeen, koska kulkeminen oli liian vaikeaa. Vapaa-aikaa on muutenkin vähän, koska koulumatkat vievät suuren osan siitä. Annin mielestä Iissä on todella vähän mitään tekemistä Annin ikäisille nuorille - siis nuorisotalolla pyörimisen lisäksi. Viimeisin kesäkin meni K-marketin ympäristössä notkuessa.

Kokemukset ja ajatukset kulkemisesta
Annin koulupäivät ovat välillä todella pitkiä, ne voivat kestää melkein 12 tuntia matkoineen ja odotteluineen. Bussimatkat Anni useimmiten torkkuu - varsinkin aamuisin – tai seurustelee kahden kaverinsa kanssa. Bussimatkoissa Annia
harmittaa se, että autokalusto on huono. Selkänojat ovat tietyissä busseissa niin matalat, ettei penkissä silloin voi edes
nukkua. Joskus bussien meno tuntuu vähän turvattomaltakin.
Annin kokemuksen mukaan bussit ovat aina myöhässä ja onpas käynyt jopa niinkin, että bussia ei ole vaan näkynyt,
vaikka sen olisi pitänyt tulla - sellainen pistää kyllä vihaksi! Anni kuljettaa aina mukanaan paperista aikatauluvihkoa,
vaikka hän yleensä katsoo aikataulutietoja kännykällä. Hän tietää myös, että on olemassa Nysse-niminen sovellus, josta
näkisi missä bussi on tulossa. Annin käsityksen mukaan sovelluksessa ei näy kuitenkaan muut kuin Oulun joukkoliikenteen linjat ja hän haluaisi nähdä kaikki mahdolliset linjat ja reitit.
Annin mielestä bussimatkat ovat aamuisin ahdistavia kokemuksia, koska busseihin pakataan liikaa ihmisiä. Kaikki eivät
mahdu istumaan ja ihmiset seisovat käytävillä. Toisaalta sama tilanne voi olla välillä iltapäivän busseissakin. Kun
koulupäivä loppuu, niin bussia joutuu usein odottelemaan pitkään. Onneksi sentään pystyy istuskelemaan koululla
sisätiloissa.
Annilla on useita kavereita, joiden kanssa hän viettää aikaa. Anni haluaisi käydä useammin Oulussa kavereiden kanssa
elokuvissa ja shoppailemassa. Annilla on bussikortti, jolla saa kulkea rajattomasti Ii-Oulu välillä, mutta bussivuoroja
menee epäsopiviin aikoihin varsinkin viikonloppuisin. Annia ottaa päähän se, että kyytien järjesteleminen vaatii paljon
vaivaa. Välillä kulkeminen onnistuu, jos vanhemmilla tai isosiskolla on asiaa Ouluun. Joskus Ouluun pääsee myös
kavereiden vanhempien kyydissä.
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Suunnitteluohjaimet
Ajankäyttö

“

Toivoisin, että bussissa käytetty aika olisi lyhyempi. Päivät ovat pitkiä, joten ei ole aikaa harrastaa ja koulutehtäviinkin
pitäisi aikaa olla.

Aikataulujen kattavuus

“

Jos myöhästyn bussista, niin joudun odottamaan vähintään tunnin toista bussia ja sitä aikaa en osaa käyttää järkevästi.
Kun mulla täytyy olla se bussikortti, niin sen pitäisi olla hyödyllinen myös vapaa-ajan viettoon. Viimeinen bussi kuitenkin
lähtee niin aikaisin, ettei elokuvissa pysty käymään.

Reittien kattavuus

“

Mun elämää helpottaisi valtavasti, jos bussi menisi tuosta läheltä. Ei tarvitsisi miettiä, että onkohan mun pyörä varastettu
tai millainen kävely- tai pyöräilykeli tuolla pihalla on. Talvipakkasella on kamalaa kulkea tuo 6 kilsaa bussipysäkille.

Arjen ongelmia ja huolia
ei pääse liikkumaan silloin kun haluaa
aikatauluihin ei voi luottaa
bussien odotusajat ovat pitkiä
bussimatkat ovat pitkiä - koulumatkaan voi mennä jopa 3h
kun myöhästyy, niin miten odotusaika käytetään
ei voi harrastaa sitä mitä haluaa
kuljetuksia joutuu järkkäämään - isosisko, vanhemmat, kaverien vanhemmat
ei ole yhtä selkeää paikkaa, mistä näkee milloin bussi tulee
vanha bussikalusto pelottaa
selkänojat ovat busseissa liian matalia, ei pysty torkkumaan
ei voi mennä myöhäisleffaan, jos ei ole kyytiä Oulusta takaisin Iihin

Henkilökohtaisia tarpeita
tarvitsee rahaa omiin menoihin, koska vanhemmilta ei huvita kinuta rahaa jatkuvasti
älypuhelin on erittäin tärkeä
sosiaaliset kontaktit ja niiden ylläpito ovat todella tärkeitä
oman ajan maksimointi - aikaa pitää olla myös opiskeluun
tarvitsee jonkun oman kulkuvälineen - pyörä, skootteri, mopoauto
bussikortti on pakko olla
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