POGOSTAN KOULUN SEKÄ LUKION KYYDITYKSET LUKUVUOSI 2019 – 2020
Hattuvaaran suunta
Hattuvaaran, Naarvan, Lehtovaaran, Mekrijärven ja Putkelan oppilaat kulkevat aamuisin ja kello
14.05 Ilomantsin Auto Oy:n linja-autossa. Aamuisin auto lähtee Hattuvaarasta klo 6.55 ja on
Ilomantsissa klo 7.45. Linja-auto ei aja Haapalanahon tien kautta. Jatkokyytiä tarvitseville oppilaille
järjestetään jatkokuljetus linja-autolle.
Kello 12.00 oppilaat kuljetetaan koteihinsa taksiyhteenliittymä ILONISOT kyydityksessä. Kyyteihin
yhdistetään myös Pogostan alakoulun kirkonkylän alueen oppilaita.
Kello 15.35 Hattuvaaraan liikennöi tarvittaessa taksiyhteenliittymä ILONISOT.

Naarvan suunta
Naarvan suunnan ja Käenkosken alakoulun oppilaat kulkevat aamuin ja illoin taksiyhteenliittymä
ILONISOT kyydityksissä.

Enon, Uimaharjun, Kivilahden, Huhuksen, Tokrajärven, Lylykosken, Sonkajan ja
Iknonvaaran suunta
Ilomantsin Auto Oy:n linja-auto lähtee aamuisin Kivilahden- ja Enontien risteyksestä klo 7.20 ja on
Ilomantsissa klo 7.45. Paluukyyditys lähtee Ilomantsista klo 14.10. Jatkokyydityksiä tarvitsevat
oppilaat kuljetetaan taksilla linja-autolle. Ilomantsin lukiossa oleville joensuulaisille(Eno/Uimaharju)
opiskelijoille ei ole jatkokuljetusta linja-autolta eikä linja-autolle.
Jatkokyytejä yhdistetään Iknonvaaran ja Lylykosken koulujen oppilaiden kyydityksiin.
Kello 15.35 kuljetukset ajetaan taksiyhteenliittymä ILONISOT takseilla.

Möhkön suunta
Kyyditys tapahtuu pääasiassa Ilomantsin Auto Oy:n linja-autolla aamuisin ja kello 14.10. Aamuisin
linja-auto lähtee Möhköstä klo 7.15.
0 – 2 luokan oppilaita, pienryhmäläisiä ja Mutalahden suunnan oppilaat kuljetaan aamuisin
taksiyhteenliittymä ILONISOJEN kyydityksessä.
Kello 12.00 ja klo 15.35 oppilaita kyyditsee taksiyhteenliittymä ILONISOT. Kello 12.00 Möhköntien
alkupäässä liikennöi myös kimppakyyti.

Mutalahden suunta
Kyyditykset yhdistetään Möhkön suunnan taksikyydityksiin.
Kello 15.35 kuljetukset ajaa taksiyhteenliittymä ILONISOT.

Haukivaaran/Maukkulan/Issakka/Marjovaaran/Tuupovaaran suunta
Kyyditys tapahtuu aamulla ja iltapäivisin Linja-Karjala Oy:n autossa. Aamuisin linja-auto kulkee
reitin Joensuu – Kovero (taksiyhteys Tuupovaaraan) – Marjovaara - Maukkulantie – Toukka-ahontie
- Haukivaara (käännös Särkivaarantien risteyksessä) – Riihijoentie - Ilomantsi (klo 7.40). Kello 14.00
reitti ajetaan toisin päin.
Jatkokyydityksiä tarvitseville ja kello 12.00 koulunsa päättäville oppilaille järjestetään kuljetus
taksiyhteenliittymä ILONISOT taksilla ja kyydityksiin yhdistetään Issakan ja Makkulan oppilaiden
kyydityksiä.
Kello 16.00 koulunsa päättävät oppilaat menevät koteihin klo 16.15 Joensuuhun lähtevässä LinjaKarjala Oy:n linja-autossa. Mikäli oppilas on jatkokyyditys- tai taksikyyditysoppilas, hän menee
kotiin kello 15.35 lähtevässä taksiyhteenliittymä ILONISOT taksissa.
Oppilaat jotka eivät ole linja-auto reitin varrella tai heillä on jokin muu syy käyttää taksikuljetusta,
kulkevat aamuisin ja klo 14.00 taksiyhteenliittymä ILONISOJEN taksilla.

Issakan suunta
Oppilaat kulkevat taksiyhteenliittymä ILONISON kyydityksessä.
Kello 16.00 koulunsa päättävät oppilaat menevät koteihin klo 16.15 Joensuuhun lähtevässä LinjaKarjala Oy:n linja-autossa. Mikäli oppilas on jatkokyyditysoppilas, hän menee kotiin kello 15.35
lähtevässä taksiyhteenliittymä ILONISOT taksissa.

Kirkonkylä alue
Kirkonkylän alueen oppilaat, joille on myönnetty harkinnanvarainen alle 5 kilometrin koululaiskyyditys kulkevat linja-autossa, kimppakyydissä tai haja-asutusalueelta oppilaita kirkonkylän suuntaan
kuljettavissa takseissa.

