Lukion opiskelijoiden Kelan Waltti-koulumatkatukikortin ja Waltti-matkakortin hankinta ja käyttö lv 2019 – 20
Ilomantsi- Haukivaara – Maukkula - Joensuu välisessä linja-autoliikenteessä ovat
käytössä Kelan Waltti-kortit.
Lukion opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja Kelan koulumatkatukeen käyttävät 13.8.2019 lähtien
Kelan Waltti-koulumatkatukikorttia kulkiessaan koulumatkat linja-autossa Ilomantsin lukioon ja
takaisin kotiin.
Jos tarvitset kunnan järjestämää ja maksamaa linja-autokyyditystä koulumatkoillasi, sinulla on oltava kortti aina mukanasi linja-autossa matkustaessasi. Kortti leimataan linja-autossa joka kerta,
kun autoon nouset. Sinun on hankittava lukuvuoden 2019- 20 korttisi ennen koulun alkua!
KELAN WALTTI-KOULUMATKATUKIKORTTI
1. NYKYISET JA SYKSYLLÄ LUKION ALOITTAVAT OPISKELIJAT: Kesän aikana sinun on täytettävä Kelan koulumatkatukihakemus ja tuotava se elokuun alussa henkilökohtaisesti lukion kansliaan. Sitä vastaan saat kansliasta Waltti-koulumatkalippujen ostotodistuksen
kortin hankintaa varten.
2. NYKYISET LUKION OPISKELIJAT: Säilytä Waltti-koulumatkatukikorttisi huolellisesti kesän
ajan. Ota nykyinen korttisi mukaan ja käy lataamassa korttisi uutta lukuvuotta varten
Waltti-asiakaspalvelupisteestä. Asiakaspalvelupiste on Joensuussa Carelicumissa, osoite
Koskikatu 5. Kortin voit käydä lataamassa aikaisintaan 1.8.2019. Ota mukaasi lukiolta
saatu ostotodistus ja henkilöllisyyspaperit. Ostovaiheessa maksat Carelicumiin korttimaksun 7 € ja kortin omavastuuosuuden eli 43 €. Toimita kortin ostokuitti lukion kansliaan ja
kunta korvaa sinulle jälkikäteen 7 €:n korttimaksun ja 43 €:n omavastuuosuus.
LUKION ALOITTAVAT OPISKELIJAT: Kelan Waltti-koulumatkatukikortti on sinun itsesi käytävä ostamassa Waltti-asiakaspalvelupisteestä. Asiakaspalvelupiste on Joensuussa Carelicumissa, osoite Koskikatu 5. Kortin voit käydä ostamassa aikaisintaan 1.8.2019. Ota mukaasi lukiolta saatu ostotodistus ja henkilöllisyyspaperit. Ostovaiheessa maksat Carelicumiin korttimaksun 7 € ja kortin omavastuuosuuden eli 43 €. Toimita kortin ostokuitti lukion kansliaan ja kunta korvaa sinulle jälkikäteen 7 €:n korttimaksun ja 43 €:n omavastuuosuus.
3. Waltti-koulumatkatukikortti on aina kausikortti, joka on henkilökohtainen. Kukaan muu ei
voi korttiasi käyttää. Kortti on voimassa 30 päivää.
4. 30 pv:n käytön jälkeen sinun on lisäladattava korttisi linja-autosta tai Carelicumista uudeksi 30 pv:n ajanjaksoksi. Siitä maksat vain omavastuuosuuden. Ostosta saamasi kuitti
sinun on toimitettava lukion kansliaan. Kunta korvaa sinulle jälkikäteen 43 €:n omavastuuosuuden.

5. Waltti-kortilla voit tehdä rajattoman määrän matkoja niillä vyöhykkeillä, jotka korttiisi on
perustettu. Korttiin perustetaan vyöhykkeet/matkat välille Ilomantsin lukio ja kotiasi lähinnä oleva pysäkki. Koulumatkatukikortti on lukuvuosikohtainen, joten sitä voit ladata ainoastaan alkavan lukuvuoden aikana. Voit ostaa kortin aikaisintaan kaksi viikkoa ennen
opintojen alkua ja viimeisen lipun voit ostaa kaksi viikkoa ennen opintojen päättymistä.
Lisätietoja ELYN Waltti-koulumatkatukikortista: http://www.ely-keskus.fi/web/waltti-itasuomi/lipputyypit-ja-hinnat#.V1ZWXctf2fA
WALTTI-MATKAKORTTI
Ne Ilomantsi- Haukivaara – Maukkula – Joensuu suunnan lukion opiskelijat, jotka eivät ovat oikeutettuja Kelan koulumatkatukeen käyttävät 13.8.2019 lähtien Waltti-matkakorttia kulkiessaan
koulumatkat linja-autossa Ilomantsin lukioon ja takaisin kotiin.
6. NYKYISET LUKION OPISKELIJAT: Säilytä Waltti-matkakorttisi huolellisesti kesän ajan.
Kunta lataa korttiisi kulkuoikeutta kesän aikana ja koulun alkaessa se on valmiina käyttöösi.
7. LUKION ALOITTAVAT OPISKELIJAT: Waltti-matkakorttisi saat käyttöösi koulusta ensimmäisenä koulupäivänä.

Sonkaja, Möhkö ja Hattuvaan suuntien opiskelijat eivät tarvitse matkoillaan korttia. Linjaautoliikennöitsijöillä on autoissaan oppilasluettelot, josta hän tarkistaa opiskelijan koulumatkaoikeuden.
Säilytä kaikki kortit huolellisesti ja pidä ne aina mukanasi koulumatkoilla!
Mikäli tarvitset asiassa lisätietoja, voit kysyä niitä eija.laitila@ilomantsi.fi
Terveisin Eija Laitila

