
 

 

”Syyslukukauden alku to 10.8.2017, syysloma ma 16.10 - su 22.10.2017 (vko 

42 - 5 pv), syyslukukausi päättyy pe 22.12.2017, joululoma la 23.12.2017 - 

su 7.1.2018, kevätlukukauden alku ma 8.1.2018, hiihtoloma ma 26.2. - su 

4.3.2018 (vko 9 - 5 pv), kevätlukukauden päätös la 2.6.2018” 

Tampereen kaupunkiseudun koulujen yhteiset työ- ja loma-ajat 

Koululippu Tampereen henkilökohtaiselle matkakortille 
 
Oppilaat, joille on myönnetty oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen riittävänä 
avustuksena joukkoliikenteen käyttöön oikeuttava koululippu, lataavat koululipun oppilaan henkilökohtai-
selle Tampereen matkakortille ennen lukuvuoden alkua. 
 
Huoltajat vastaavat matkakortin hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista sekä koululipun 
lataamisesta. Koululipun lataaminen on maksutonta. 
 

Tampereen henkilökohtainen matkakortti 
 Matkakortin voi hankkia asiakaspalvelusta, oppilaan kela-kortti tulee olla mukana (henkilötunnus 

tarvitaan)  

 Oppilaan omilla verkkopankkitunnuksilla Nella Nettilatauspalvelusta nella.tampere.fi 
o huom. edellyttää vahvaa tunnistautumista myös alaikäisiltä 

 Matkakortti maksaa 5 euroa* 

 Kortille voi ladata koululipun ja muita lippuja esim. arvolipun muuhun matkustukseen 

 Kadonneen kortin voi sulkea ja kortti voidaan korvata uudella (käsittelymaksu ja korttimaksu peri-
tään) 

 Mikäli oppilaalla on jo Tampereen henkilökohtainen matkakortti, koululippua varten ei tarvitse 
hankkia uutta korttia 

 
*) Lisätietoja mahdollisuudesta Nokian kaupungin maksusitoumuksella hankittavaan matkakorttiin saa No-
kian kaupungin logistiikkainsinööriltä, 040 133 4447 

 
Koululippu ABCDEF-vyöhykkeille 

 Kelpaa Nysseissä (Tampereen seu-
dun joukkoliikenteen tilaamassa lii-
kenteessä)  

 Tarkoitettu koulumatkalle ja on ai-
na henkilökohtainen 

 1 tai 2 koulumatkaa lukuvuoden 
koulupäivinä klo 6.30 – 17  

 Kahden tunnin vaihto-oikeus (kortti 
käytetään aina lukijassa autoon 
noustessa) 

 

Koululippu netistä tai asiakaspalvelusta 1.7.2017 alkaen 
 

Koululipun hankkiminen netistä nella.tampere.fi 
 Kirjaudu palveluun (tarvittaessa rekisteröidy ensin) 

 Valitse kortti, jolle lippua ladataan (tarvittaessa hae/syötä ko. korttinro)  

 Valitse Etuusliput -välilehti, jossa edellytetään tunnistautumista 
o Alle 18 -vuotiaat: henkilötunnus (18 vuotta täyttäneet: verkkopankkitunnuk-

set/mobiilivarmenne) 

 Huom. lipun latautuu matkustuksen yhteydessä Tampereen seudun joukkoliikenteen sinisissä 
busseissa (tarkasta tarvittaessa linjat: joukkoliikenne.tampere.fi) aikaisintaan 2 h nettiasioin-
nista (ja on mahdollista 14 vuorokauden ajan asioinnista). Mikäli oppilas käyttää joukkoliiken-
nettä vain koulumatkoilla, lataa koululippu netissä vasta 1.8.2017 jälkeen, jolloin ensimmäinen 
koulupäivä on 14 vrk sisällä Nellassa asioinnista 

 Tarkemmat ohjeet koululipun lataamiseen Nellassa löytyy Nokian koulukul-
jetukset nettisivulta (linkki myös Wilmassa) 

 
Koululipun hankkiminen joukkoliikenteen asiakaspalvelusta 

 Mukaan ko. matkakortti ja koululaisen henkilötodistus/kela-kortti  

 Frenckellinaukio 2B, joukkoliikenne@tampere.fi, 03 5656 4700 

 aukioloajat ja lisätiedot: joukkoliikenne.tampere.fi 
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