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KOULUKULJETUKSISSA OLEVIEN OPPILAIDEN VANHEMMILLE/HUOLTAJILLE SEKÄ LUKION OPISKELIJOLLE
Taksissa kulkevat
Jos oppilas on poissa koulusta tai ei muutoin käytä taksikuljetusta jonain päivänä, siitä on ilmoitettava oppilasta kuljettavalle autoilijalle tai taksiyhteenliittymän yhdyshenkilölle. Ilmoittaminen on erittäin tärkeää, koska joissakin tapauksissa saattaa taksissa kulkee vain yksi oppilas, jota taksi tulisi turhaan hakemaan. Ilmoitus tulee tehdä myös silloin, kun taksikuljetuksia käytetään jatkokyydityksenä linja-autolle tai linja-autolta. Ilmoitus pyydetään tekemään soittamalla, koska tekstiviesti ei välttämättä tavoita autoilijaa. Linja-autoilijoille
ilmoitusta ei tarvitse tehdä.
Alkolukko on lakisääteisesti pakollinen kaikissa koulu- ja päivähoitokuljetusautoissa.
Linja-autossa kulkevat
Havukka – Haukivaara – Maukkula – Marjovaara Linja-Karjala Oy:n linjaautoissa käytetään Waltti-korttia. Oppilaat leimaavat kortin linja-autoon noustessaan. Kortti täytyy olla AINA oppilaalla mukana! Kortti on maksullinen, joten sitä ei saa kadottaa eikä rikkoa. Koulunsa aloittaville perusopetuksen oppilaille Waltti-kortit jaetaan koulussa ensimmäisenä koulupäivänä.
Yleistä koulukuljetusasiaa
Koulu huolehtii siitä, että oppilaat lähtevät tarpeeksi ajoissa tunnilta koulukuljetuksiin ja taksipaikalla on avustaja valvomassa kyyteihin lähtöä.
Oppilaiden velvollisuutena on mennä kyytipaikalle mahdollisimman nopeasti
ja viivyttelemättä.
Koulukyydin kuljettajan tehtävänä on huolehtia, että kaikki hänen kyytiinsä lähteväksi ilmoitetut oppilaat ovat kyydissä, ennen kuin auto lähtee matkaan. Mikäli oppilasta ei näy ajoissa taksipaikalla, kuljettajalla on lupa lähteä liikenteeseen sovittuna aikana (7 min. yli klo 12 tai klo 14. Kello 15.30 kuljetukset lähtevät lukiolta klo 15.35 ja yläkoululta klo 15.40). Tästä syystä on tärkeää, että
vanhemmat ilmoittavat liikennöitsijälle/taksien yhdyshenkilölle, jos oppilas ei
jonakin päivänä käytä koulukuljetusta.
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Koulukyytien kuljettajat ovat pyytäneet, että vanhemmat antaisivat kuljetuksia
koskevat palautteet suoraan kuljettajalle. Palautetta voi toki antaa myös suoraan koululle tai koulukuljetuksista vastaavalle osastosihteerille p. 040 -104
3102 tai eija.laitila@ilomantsi.fi.
Hyvinvointilautakunnan 28.5.2020 § 17 päätöksen mukaan, mikäli ilomantsilainen oppilas on oikeutettu perusopetuslain 32 §:n mukaan maksuttomaan koululaiskuljetukseen tai oppilaalle on myönnetty harkinnanvarainen koululaiskuljetus, kuljetus järjestetään vain siitä osoitteesta, joka on oppilaan väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka.
Kyyditysoppilaan luokse kylään meneminen
Lukuvuonna 2020 – 2021 taksikuljetukset ovat niin täysiä, etteivät kyytioppilaan luokse kylään menevät oppilaat mahdu taksikuljetuksiin.
Linja-autokyydityksiin toki mahtuu ja niitä saa käyttää. Linja-autoliikennöitsijät
perivät yökylään menevältä oppilaalta linja-autotaksan mukaisen maksun. Muista varata rahaa kyläilijälle mukaan kyytimaksua varten!
Oppilas on vakuutettu koulukyydissä matkalla kodista kouluun ja koulusta kotiin. Jos oppilas jää pois kyydityksestä kesken matkan, poikkeaa koulumatkareitiltä tai menee kaverin luokse kylään ja matkalla tapahtuu onnettomuus,
koulun vakuutus ei sitä kata.
KOULUKULJETUKSEN PELISÄÄNNÖT:
Mitä oppilaat/huoltajat voivat tehdä, jotta koulukyyditykset sujuvat mahdollisimman hyvin ja turvallisesti:
-

Oppilaat ovat ajoissa odottamassa kouluautoa sovitussa turvallisessa paikassa.
Autoa odotetaan rauhallisesti tien reunassa tai pysäkillä.
Autoon ei mennä eikä poistuta liikenteen puolelta.
Autoon ei mennä eikä poistuta rynnäten.

- Oppilaat menevät yhdessä sovituille paikoille ja kiinnittävät turvavyöt. Turvavyöt saa
avata vasta, kun auto on pysähtynyt koululle tai kotipysäkille!
- Reppuja ei jätetä selkään, vaan ne pidetään joko sylissä, jaloissa tai tavaratilassa.
- Oppilaat istuvat rauhallisesti ja meluamatta linja-autossa tai taksissa.
- Läksyjä ei tehdä taksissa.
- Autosta poistutaan rauhallisesti ja huolehditaan omista tavaroista.
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- Oppilas ei autosta poistuessaan saa missään tapauksessa lähteä ylittämään tietä kouluauton edestä tai takaa, vaan odottaa, että kouluauto on lähtenyt.
- Muistathan heijastimen käytön pimeään aikaan!
- Talviliikuntavälineiden kuljetuksesta sovi kuljettajan kanssa etukäteen.
- Oppilas ilmoittaa kuljettajalle, jos hän voi pahoin esim. kuumuuden, ahtauden, heikon ilmastoinnin tai muuten matkan rasittavuuden takia.
- Hyvä huoltaja: Opastathan lasta asianmukaiseen ja ystävälliseen käyttäytymiseen
koulumatkojen aikana!
Esikoululaisten sekä 1 ja 2 luokan oppilaiden huoltajat
0 – 2 luokan (myös 3 – 9 luokan) oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli koulumatka on yli 5 kilometriä.
0 – 2 luokan (myös 3 – 9 luokan) oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen jos hänelle on myönnetty hakemuksesta harkinnanvarainen alle 5 kilometrin kyyditys.
Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai päivähoidosta
esiopetukseen on yli 5 kilometriä tai hänelle on myönnetty harkinnanvarainen
alle 5 kilometrin kyyditys, esikoulun oppilas saa maksuttoman kuljetuksen kotoa esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen tai esiopetuksesta kotiin
tai päivähoitoon. Muiden luokka-asteiden oppilailla ei ole oikeutta päivähoitokyydityksiin.
Kunta ei järjestä eikä maksa kuljetusta esioppilaalle eikä 1 – 2 luokan oppilaalle kotoa päivähoitoon eikä päivähoidosta kotiin. Eivätkä kunnan vakuutukset
ole voimassa, mikäli huoltaja ostaa koulukyydityksiin itse matkalipun oppilaalle.
Turvallisin koulukuljetusterveisin Eija Laitila, osastosihteeri

