PERSOONA

LAURI LUKIOLAINEN
“

Ei ole iso juttu, jos alkaa
säästäämään
energiaa.
Ihmiset pitäisi opettaa
innostumaan siihen. Mäkin
olen opettanut mummoni
kierrättämään. Ekotuotteet
tosin maksavat liikaa.

17-vuotias
Perheessä isä, äiti ja pikkuveli
Asuu Iissä ja opiskelee lukiossa
Lukio sijaitsee 3 km päästä kotoa. Talvella kulkee koulumatkan kävellen ja kesällä pyörällä.
Lauri käyttää harvemmin bussia, joten hän ei omista
bussikorttia.

Harrastukset ja vapaa-aika

Lauri käy kuntosalilla ja lenkkeilee. Tämän lisäksi hän soittaa kitaraa, kuuntelee musiikkia ja lukee välillä kirjoja, joten
kirjasto on hänelle tärkeä paikka. Lauri olisi halunnut aloittaa koripallon pelaamisen Oulussa vuosi sitten, mutta se ei
onnistunut, koska kulkeminen olisi ollut liian hankalaa. Bussivuoroja ei mennyt sopivasti. Lauri on mukana seurakunnan
isostoiminnassa, josta hän saa hiukan omaa rahaa käyttöönsä

Kokemukset ja ajatukset kulkemisesta
Koska Laurilla ei ole bussikorttia, hänen täytyy muistaa käteinen joka kerta, kun hän haluaa kulkea bussilla. On todella
tyhmää, että pankkikortti ei enää käy maksuvälineenä busseissa. Kerran hän joutui menemään seuraavalla bussilla, koska
hänet käännytettiin bussin ovelta ympäri hakemaan käteistä. Seuraavaa bussia joutuikin odottamaan tunnin.
Lauri käyttäisi mielellään bussia, jos vaan aikataulut olisivat sopivampia ja kertamaksu edullisempi. Bussien käyttämisessä on muitakin haasteita. Niitä saa aina vähän odotella ja aikataulut ovat vaikeaselkoiset eivätkä ne kaikki ole edes
yhdessä paikassa. Kaverit on puhuneet jostain pohjoisesta lähtevästä bussista ja Onni-bussikin kulkee jonain päivinä
myöhemmin. Harvoin kun kulkee bussilla, niin aina joutuu vähän haeskelemaan asioita.
Laurilla on paljon kavereita, joiden kanssa hän haluaisi viettää enemmän aikaa. Esimerkiksi viikonloppuisin olisi mukava
käydä huomattavasti useammin Oulussa elokuvissa, mutta se ei oikein onnistu, koska bussit kulkevat niin huonosti.
Viimeisin paluukyyti Iihin lähtee jo puoli seitsemältä ja iltanäytöksethän alkavat vasta myöhemmin. Lauri odottaa, että
täyttää 18 ja saa vihdoin ajokortin - hän haluaa hankkia oman auton, jotta pääsee kulkemaan silloin kun haluaa.
Lauria ärsyttää suunnattomasti se, että kyytejä joutuu aina ”rukoilemaan” vanhemmilta, jotka kulkevat muutenkin päivittäin Oulussa töissä. Välimatka on sen verran pitkä, etteivät he mielellään sahaisi sitä edestakaisin. Onneksi joskus onnistuu, että kavereiden vanhemmat kyyditsevät.
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Suunnitteluohjaimet
Aikataulujen kattavuus

“

Toivoisin, että bussiaikataulut mahdollistaisivat sen, että voisin keskiviikkoisin käydä Oulussa harrastamassa koripalloa,
ilman että minulla menee kulkemiseen koko päivä.

Rahan käyttö

“

Bussilippujen tulisi olla edullisemmat, sillä minulla on hyvin vähän tuloja ja siksi vähän rahaa käytössäni. Jos lähden
Ouluun leffaan, minun täytyy maksaa myös leffalippu.

Lipun ostamisen helppous

“

Bussilippun hankkimisen tulisi olla vaivatonta. Kuljen vielä niin harvoin bussilla, että en välttämättä muista pitää käteistä
mukanani tai jos hankin bussikortin, niin olisi hyvä, että näkisin kätevästi jostain paljonko kortissa on rahaa tai saldoa
jäljellä.

Arjen ongelmia ja huolia
ei pääse liikkumaan silloin kun haluaa
aikatauluihin ei voi luottaa
ei voi harrastaa sitä mitä haluaa
kuljetuksia joutuu järkkäämään - vanhemmat, kaverien vanhemmat
ei ole yhtä paikkaa, mistä näkee kaikki bussiaikataulut
käteistä pitää olla mukana, jos ei ole bussikorttia
vanha bussikalusto pelottaa
ei voi mennä myöhäisleffaan, jollei 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
monipuoliset harrastukset ovat edellytys tulevaisuudessa pärjäämiselle
tarvitsee jonkun oman kulkuvälineen - pyörä, skootteri, mopoauto
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