
Kimppakyydeistä on kohteliasta maksaa pieni korvaus 

(esim. 1 e kunnan sisällä ja 2 e kuntarajat ylittävässä kyydissä). 

Tärkeintä on kuitenkin helppous ja kaikkien mahdollisuus 

osallistua.

Helpoin tapa tasapuolistaa kuljetuksia on kuskin tehtävän 

vuorottelu. Työt ja muut velvollisuudet vaikuttavat 

vuorotteluun, jolloin toiset kyyditsevät enemmän, ja se on ok.

Kyytejä kannattaa suunnitella etukäteen, ja maksaminen voi 

olla kätevämpää monta matkaa kerralla.

Kyytiläinen voi sujuvoittaa matkanteoa tulemalla vastaan 

sopivaan risteykseen tai pysäkille

Isompaan autoon mahtuu kerralla enemmän porukkaa 

ALAIKÄISTEN KULJETTAMINEN
Alaikäisten kuljettamisesta sovitaan vanhempien kesken. 

Kyydeistä sopiminen kannattaa tehdä esimerkiksi tekstiviestillä 

tai WhatsAppissa. Tällöin on myös helpompi muistaa, mistä 

kukakin tulee kyytiin.

Jokainen huolehtii turvallisuudesta. Liikennesääntöjä tulee 

noudattaa, turvavöitä tulee käyttää ja sekä kuskin että 

kyytiläisten on käyttäydyttävä asiallisesti. Kuski päättää, saako 

autossa ruokailla.

VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
Harrastuksen tarjoaja ei ole kuljetusten järjestäjä. Harrastuksiin 

kulkiessa on hyvä muistaa, että:

• Useimmat urheilulisenssit eivät vakuuta matkoja. 

 Harrastajan kannattaa selvittää asia tarkasti oman 

 lisenssinsä ehdoista.

• Arvokkaat harrastusvälineet kannattaa vakuuttaa erikseen 

 tai tarkistaa omasta kotivakuutuksesta, korvaako se 

 kuljetuksen aikana tapahtuneita vaurioita.

• Liikennekäytössä olevassa autossa pitää olla 

 liikennevakuutus. Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa 

 syyttömän henkilö- ja esinevahingot sekä aiheuttajan 

 henkilövahingot. Laajemmat vakuutukset ovat 

 vapaaehtoisia.

 Kuljetukset ovat aina yksityishenkilöiden keskenään sopimia.•
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Johdanto

Tämä vinkkilista on laadittu usean harrastuksia tarjoavan organisaation yhteistyönä. 
Toivomme harrastajien liikkuvan harrastuksiin kestävästi, yhteisöllisesti ja helposti. 
Tarjoa kaverille kyyti, jotta kaikki voivat harrastaa ja hyödynnä rohkeasti erilaisia 
kuljetusmahdollisuuksia. Seuraavat vinkit auttavat meitä kaikkia toimimaan 
kuljetuksissa tasavertaisesti, reilusti ja vastuullisesti.

Kimppakyydit

1. Kimppakyydeistä on kohteliasta maksaa pieni korvaus. Tärkeintä on kuitenkin 
helppous ja kaikkien mahdollisuus osallistua.

a. Helpoin tapa tasapuolistaa kuljetuksia on kuskin tehtävän vuorottelu.

b. Muistamme, että erilaiset työt ja muut velvollisuudet voivat vaikuttaa vuorotteluun, 
jolloin toiset kyyditsevät enemmän. Tällöin sopiva korvaus kyydistä on esimerkiksi 1 
euro oman kunnan sisällä ja 2 euroa kuntarajat ylittävässä kyydissä.

c. Pitkät kisa-, konsertti ja -tapahtumamatkat kannattaa sopia erikseen.

2. Kannattaa suosia isoja autoja, joihin mahtuu enemmän porukkaa kerralla.

3. Kyytejä kannattaa suunnitella etukäteen, ja maksaminen voi olla kätevämpää monta 
matkaa kerralla.

4. Kyytiläinen voi helpottaa kuskin elämää saapumalla sopivaan risteykseen tai 
pysäkille, jotta kuljetuksen matka ja aika eivät kasva kohtuuttomasti.

Alaikäisten kuljettaminen

5. Alaikäisten kuljettamisesta sovitaan vanhempien kesken.

6. Kyydistä sopiminen kannattaa tehdä esimerkiksi tekstiviestillä tai WhatsAppissa. 
Tällöin on myös helpompi muistaa, mistä kukakin tulee kyytiin.

7. Jokainen huolehtii turvallisuudesta. Liikennesääntöjä tulee noudattaa, turvavöitä 
tulee käyttää ja sekä kuskin että kyytiläisten on käyttäydyttävä asiallisesti. Kuski 
päättää, saako autossa ruokailla.

Vastuut ja velvollisuudet

8. Harrastuksen tarjoaja ei ole kuljetusten järjestäjä. Harrastuksiin kulkiessa on hyvä 
muistaa, että:

a. Useimmat urheilulisenssit eivät vakuuta matkoja. Harrastajan kannattaa selvittää 
asia tarkasti oman lisenssinsä ehdoista.

b. Arvokkaat harrastusvälineet kannattaa vakuuttaa erikseen tai tarkistaa omasta 
kotivakuutuksesta, korvaako se kuljetuksen aikana tapahtuneita vaurioita.

c. Liikennekäytössä olevassa autossa pitää olla liikennevakuutus. Lakisääteinen 
liikennevakuutus korvaa syyttömän henkilö- ja esinevahingot sekä aiheuttajan 
henkilövahingot. Laajemmat vakuutukset ovat vapaaehtoisia.

d. Kuljetukset ovat aina yksityishenkilöiden keskenään sopimia.

Vinkit ovat laatineet yhteistyössä: Halsuan kunta, Vetelin kunta, Toholammin kunta, 
Kannuksen kaupunki, Kannuksen ja Toholammin kansalaisopisto, Perhonjokilaakson 
kansalaisopisto, Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, 
Kaustisen Pohjan-Veikot, Näppärikoulu, Vetelin 4H-yhdistys ry ja Keskipohjalaiset 
Kylät ry.

Toivomme harrasta-

jien liikkuvan harras-

tuksiin kestävästi, 

yhteisöllisesti ja 

helposti.

Tarjoa kaverille kyyti, 

jotta kaikki voivat 

harrastaa ja hyö-

dynnä rohkeasti 

erilaisia kuljetus-

mahdollisuuksia. 

Vinkit ovat laatineet yhteistyössä: 

Halsuan kunta, Vetelin kunta, 

Toholammin kunta, Kannuksen 

kaupunki, Kannuksen ja 

Toholammin kansalaisopisto, 

Perhonjokilaakson kansalaisopisto, 

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri, 

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, 

Kaustisen Pohjan-Veikot, 

Vetelin 4H-yhdistys ry, Näppärikoulu, 

ja Keskipohjalaiset Kylät ry. 

Yhteistyöhön on saatu 

Traficomin liikkumisen ohjauksen 

valtionavustusta.

VINKKEJÄ KIMPPAKYYTEIHIN LIITTYEN
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