
Koulukyydit 2022-2023 
 
Opiskelijat ja vanhemmat voivat ottaa käyttöön elokuun alussa Kuntalogistiikan 
MunApp -ohjelman josta näkyy koulukyydin aikataulut ja pysäkit. MunApilla voi 
myös ilmoittaa, jos opiskelija ei tule kyytiin jonakin päivänä (tämä ominaisuus ei ole 
käytössä Ely-linjoilla). 

Ohjelmaa voi käyttää netissä https://munapp.kuntalogistiikka.fi tai ladata sen 
puhelimeen Google Playstä ja Apple storesta. Sovellukseen rekisteröidytään 
puhelinnumerolla. Elylinjojen tarkemmat aikataulut ja pysäkit löytyvät elokuun 
alussa myös Matkahuollon sivuilta tai Googlemaps -reittioppaasta (valitse 
Joukkoliikenteen kuvake = juna). 
 
Kaikkiin koulukyyteihin tulee hakea koulumatkatukea (hakemus lähetettiin uusille 
opiskelijoille koulun hyväksymiskirjeen mukana, palautus postitse lukiolle 
heinäkuussa. Jatkavat opiskelijat tekevät hakemukset elokuussa koululla opettajan 
kanssa). 
 
Matkahuollon kortit ELY-linjoilla 2022-2023 
Pyhännän/Tavastkengän ja Hyvärilä-Pulkkila-Piippola ELY-linjalla käytetään 
Matkahuollon kortteja.  Matkahuollon kortin voi hakea ensimmäisenä koulupäivänä 
kansliasta (kyytiin voi siis mennä ensimmäisenä aamuna ilman korttia).  

Rantsila-Piippola lukiolinja, Sudhomin liikenne 

Karhukangas 

Savaloja 

Rantsila, S-marketin parkkipaikka klo 7.17 

Vornan kautta (liityntäkyyti Kestilästä, Oulaisten liikenne) 

Pulkkila (tähän kyytiin vain erikseen sovitut Pulkkilasta nousevat opiskelijat) 

Piippola 

Paluu lukiolta klo 15.00 (yhdessä Vornaan menevien lukiolaisten kanssa). 

Jos tulet kyytiin muualta kuin S-marketilta niin ota yhteys Sudhomin liikenteeseen 
tarkemmasta aikataulusta puh. 0407030751. 

Raahe- Pulkkila-Piippola, Raahen ELY Oulaisten liikenne (hae matkakorttisi 
kansliasta 1. koulupäivänä) 

Hyvärilä 

Pulkkilan kukkakaupan pysäkki ”Pulkkila P” klo 8.08 

Piippola 



Paluukyyti lukiolta klo 15.10 
 
Jos tulet kyytiin muualta kuin Pulkkilan kukkakaupalta niin ota yhteys Oulaisten 
liikenteeseen. 

  
Mäläskä – Kestilä – Pihkalanranta - Vorna (vaihto) - Piippola, Oulaisten 
liikenne/Sudhomin liikenne. 

Mäläskä 

Kestilänraitti 11 -pysäkki klo 7.20 

Vorna klo 7.40, Vornantie 52 jossa lukiolaiset vaihtavat Sudhomin lukiolinjan kyytiin. 

Piippola 

Paluu Piippolasta klo 15.00 (Yhdessä Rantsilaan menevien lukiolaisten kanssa) 

Jos tulet kyytiin muualta kuin Kestilänraitti 11-pysäkiltä niin ota yhteys Oulaisten 
liikenteelle tarkemmasta aikataulusta puh. 08 470263 

  

Tavastkenkä-Pyhäntä-Piippola, Paakinahon ELY-liikenne (hae matkakorttisi 
kansliasta 1.koulupäivänä) 

Tavastkenkä Repolantien/Koivulantien pysäkki ”Repola L” klo 7.25 

Peruskoulu Koulutie 10 klo 7.50 johon on liitäntäyhteys Lamulta (Kärsämäen elybussi) 

Piippola 

Paluu Piippolasta klo 15.05 
 
Pyhäntä liitäntäyhteys Lamulle Kärsämäen elyn bussilla. 

Jos tulet kyytiin muualta kuin Repolantien ja Koivulantien risteyksestä Tavastkengältä niin 
ota yhteys Paakinaho liikenteeseen tarkemmasta aikataulusta ja pysäkeistä puh. 
0400580524. 

 


