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Tämä viikko mennään busseilla. Tervetuloa Kuljetus ja vapaa-aikapalvelut
Nieminen & Honkala kyytiin! 

Meidän suvullamme on pitkä historia ammattikuljettajina Punkalaitumella.
Paavo Nieminen, enoni aloitti meidän suvun taksitoiminnan jo 1950 luvulla.
Enoni kuoltua 1963 sairauteen, luvat siirtyivät isälleni. Äitini myöskin ajoi taksia
tuuraillen isääni, kun hän oli kuorma-auton ratissa maailmalla.

70 - luvulla taksiajot lisääntyivät, kun kunta osti lisäkuljetuksia joukkoliikenteen
rinnalle koulukuljetuksiin. Siinä vaiheessa isäni siirtyi ajamaan taksi
täysipäiväisesti. Siitä asti olemme koulukuljetuksia ajaneet Punkalaitumen
kunnassa.

Toimin isälläni muutaman vuoden renkinä ja oma yritys Taksi Mirja Nieminen
rekisteröitiin tammikuussa 1999. Jari Honkala tuli yritykseen mukaan minun
jäädessäni äitiysvapaalle 2002.

Jarin käytyä joukkoliikennelupakurssin 2011 perustimme yhdessä avoimen yhtiön
Kuljetus ja vapaa-aikapalvelut Nieminen & Honkala ja ostimme ensimmäisen 16-
paikkaisen linja-automme. Pari vuotta ajoimme joukko- ja taksiliikennettä
rinnakkain. Taksiliikenteestä luovuimme 2013 ja ostimme toisen 16-paikkaisen
linja-auton.

Tällä hetkellä ajossa on kolme linja-autoa ja yksi vara-auto, joista tulevalla viikolla
tarkemmin.

10.10.



Minut tunnetaan Punkalaitumella parhaiten nimellä Mirkku, vaikka kirkon
kirjoissa nimeni onkin Mirja.Olen toiminut ammattikuljettajana Punkalaitumella
26 vuotta. Vastuualueeni ajamisen lisäksi yrityksessämme on kirjanpidolliset työt,
laskutukset, laskujen maksut, teatteri -ja konserttimatkojen järjestelyt,
asiakkaiden kanssa viestinnät eri kanavilla, mainostaminen, oman bussin
siistimiset ja pesut (kuljettajat huolehtivat oman autonsa siisteydestä.) Tilauksia
otamme kumpikin vastaan ja tarjoukset mietimme yhdessä.

Kuvia koulukyydeistä ja tämän päivän kuljetuksista. Ajot alkoivat
koulukuljetuksilla 6:40 ja loppuivat kunnan järjestämään uimahallikuljetukseen,
joka on joka tiistai ja suuntautuu Huittisten uimahalliin.

11.10.

Useimmiten minut
nähdään tämän 1+16-
paikkaisen linja-auton

ratissa.

Kaikenkokoisia ja
näköisiä asiakkaita.

Kalusto pestään ja
siivotaan kotipihassa.

Oppilaiden kissat
ruokitaan aamulla
bussin aikataulun

mukaisesti. 

Ratin ja selkänojan
välistä pääsee
seuraamaan

aitiopaikalta luonnon
kauneutta.

Perheen nuoriso
saatettu koulubussille.



Monia eläinlajeja näkee
koulukyydeissä, peurat

niistä yleisemmät.

Aamukuljetus päättyy
Pohjoisseudun koululle.

Ajojen välissä ehtii hyvin
tekemää toimistotöitä.

Kuten aiemmassa julkaisussa mainitsimmekin, että tiistai on uimhalli päivä - oli
se sitä tänäänkin. Kuljetamme Punkalaitumelta uimahalliin halukkaat menijät
tiistaisin Huittisten uimahalliin ja sieltä pois. Löydätte tarkemmat aikataulut
stoorista sekä meidän facebook sivuilta!

11.10.

Tänään onkin minun vuoroni esittäytyä. Nimeni on Jari Honkala, mutta tunnetaan
paremmin Jaskana. Koulukyytiä ajelen 22-paikkaisella linja-autolla. Yrityksessä
vastuualueeseeni kuuluu autojen kunnossapito, huollot, renkaat, kalibroinnit,
ajopäiväkirjojen pitäminen ajan tasalla, ajo- ja lepoaikojen tiedonsiirrot ja yleisesti
asioista muistuttelu.

Vapaa-ajalla lueskelen, matkustelen, näpertelen mökillä, ulkoilen ja olen
intohimoinen penkkiurheilija! 

Tänään autoilija yllätti talven! Kouluajojen välissä talvirenkaat vaihdettiin vara-
autoon jo valmiiksi.

12.10.



Olen Niemisen Markku, Jussina kuitenkin tunnetaan. Punkalaitumella syntynyt,
välillä asunut Vammalan seudulla ja palannut takaisin v 2000 Punkalaitumelle.
Ajanut säiliöautoa 26 vuotta ja 2011 lähtien ajanut koulubussia Nieminen
Honkalalla.

Harrastan moottoripyöräilyä, puutarhan hoitoa ja matkustelua.
Tänään koululaisten lisäksi ajoin Punkalaitumen kunnan järjestämää
Palveluliikennettä, josta muutama kuva.
- Jussi

Työnantajana olemme kiitollisia Jussin työpanoksesta. Hän on hyvin tärkeä lenkki
pienessä yrityksessämme. Hän on joustava, uskollinen, luotettava, kokenut ja
erittäin ammattitaitoinen kuljettaja.

13.10.



Tänään esittelemme kalustomme:
1+19 paikkainen MB Sprinter vm.2019. Väliseinällä saadaan 16 paikkaa ja iso
tavaratila käyttöön. Panorama lasit, etu-ja takailmastointi, USB-pistokkeet.
1+22 paikkainen MB Sprinter vm.2021. Etu- ja takailmastointi
USB-pistokkeet.
1+20 paikkainen hopeanharmaa MB Sprinter Tourline vm.2016
Isot panorama lasit, turistiluokan sisustus, etu- ja takailmastointi,
oppaan mikrofoni, LCD-monitori ja peräkoukku.
1+16 paikkainen Ford Transit vm.2016. Korotettu katto, etu -ja takailmastointi ja
peräkoukku. Tämä auto on meillä vara-autona.

14.10.



Suurin osa ajoistamme koostuu kunnan tilaamista tai kilpailuttamista kyydeistä.
Vähemmälle arvolle ei jää paikkakuntamme ja lähikuntien sekä kaupunkien
lukuisat tilauskyytien tilaajamme. Toteutamme myös erilaisia reissuja asiakkaiden
toivomusten pohjalta. Asiakas ottaa minuun yhteyttä ja kertoo mihin haluaisi
mennä ja siitä lähdetään kehittelemään uutta reissua.

Emme loppuvuodesta tee enää uusia järjestettyjä reissuja, kun vasta viime
kuussa saimme viimeisen koronan vuoksi siirtyneen matkan tehtyä. Mutta,
alkuvuoteen on jo myynnissä matkoja, käy kurkkaamassa meidän omilla
facebook sivuilla sekä instagram sivuilla päivittelemme myös jatkossa!

15.10.

Kuninkuusravien
tunnelmaa Forssassa

LaPan voitokkaan pelin
jälkeen kotimatkalle

Porista.

Tavaratilassa kulkee niin
pallot kuin reputkin.

Asiakkaita vastassa
Helsinki-Vantaan

lentokentällä.

Ruotsiottelu Helsingin Olympiastadionilla. Kari
Lehtiö järjestää nämä sekä kuninkuusravit.



Pitkän odotuksen
jälkeen pääsimme

näkemään Tampereella
Suvi Teräsniskan

Yrittäjänaisten
järjestämällä reissulla

suunnattiin
kevätauringossa Anne

Mattilan taidekahvilaan.

Iskelmägaala on monen
vuoden reissu ja ensi
vuonnakin mennään

taas!

Tänään haluamme kiittää kuluneesta viikosta, jonka olette viettäneet meidän
mukana täällä somessa sekä fyysisesti bussiemme kyydissä.

Olemme kiitollisia jokaisesta päivästä ja matkasta teidän kanssanne, nämä ovat
unohtumattomia reissuja. Reissuja, joita voimme toteuttaa juuri teidän vuoksi.
Haluamme myös kiittää uskollisia tuuraajiamme, olette korvaamattomia meidän
lenkissä. Kiitokset siis Jouko (toisessa kuvassa) sekä Harri ja Jyrki! 

Meidän reissujamme näette facebookista ja instagramista, tilauksia otamme
vastaan alkuvuodesta jälleen. Rohkeasti viestiä laittamalla meille voimme
järjestää unohtumattomia reissuja uudestaan!

Kiitos @punkalaitumelaiset #punkalaitumenyrittäjät kuluneesta viikosta !

16.10.

https://www.facebook.com/hashtag/punkalaitumenyritt%C3%A4j%C3%A4t?__eep__=6&__cft__[0]=AZWnJXZhvcir4RbnOip_qIOq4ySN2ZkiH1loUNbO-fx6fNuzAAAzGtiedY-Hc8TrjBAwcI9aReQI-wdi7LICDS6eAZZW5dnTwsUs7t8GHo7Qh9gxmKKGTWHTXLqMKwh_V7iFPIJjL8XJbiXOu_YJQYFi0byAe5O2d_tkBKiGb5U25ySSb2d1R0M5dTfUX1mmUswA9E-FnUPhsjinNY_ACnYF&__tn__=*NK-R

