
Koulukuljetukset 18.8.2014 alkaen 

Bussit lähtevät aamulla Lippumäen päätepysäkiltä puolelta (esim. kun koulu alkaa klo 8., bussi 
lähtee Lippumäestä klo 7.30). Koululta kotimatkalle bussit lähtevät välittömästi tunnin 
päätyttyessä, viimeistään 5 min yli tasan. 

KULJETUSKARTTA http://www.peda.net/img/portal/3025607/kuljetuskartta20142015.pdf?cs=1398684501  

18.8. alkaen oppilaiden koulupäivät alkavat ja päättyvät lukujärjestyksen mukaisesti. Jos oppilas myöhästyy bussista, 

tulee siitä välittömästi ilmoittaa opettajalle. On suotavaa, että tällöin huoltaja järjestää oppilaalle koulukyydin. Busseissa 

on varattu oppilasmäärän mukaisesti paikkoja. Huomioikaa tämä kotona! 

Bussi pysähtyy jokaiselle pysäkille, oppilaiden ei tarvitse painaa nappia. Oppilaiden on hyvä opetella seuraamaan tuttuja 

maisemia ja valmistautua jäämään pois bussista omalla lähipysäkillään. Kun bussi pysähtyy, oppilaat aukaisevat 

turvavyön, nousevat ja poistuvat rauhallisesti bussista. Oppilaiden tulee odottaa pysäkillä bussin lähtemistä ennen 

mahdollista tien ylitystä. 

Jos oppilas ei muista jäädä bussista lähipysäkillään, tulee hänen heti ilmoittaa asiasta bussikuskille. Tällöin bussit 

kulkevat Lippumäen päätepysäkiltä samaa reittiä takaisin kaupunkiin, ja jättävät ao. oppilaat kyydistä lähipysäkilleen. 

Oppilaat käyttävät aina turvavyötä koulumatkoilla. 

 
Särkilahti - Särkiniemi, S-bussi 
Bussissa, joka kiertää ja ottaa kyytiin Särkilahdessa ja Särkiniemessä asuvat oppillaat, tunnistaa bussin etuikkunassa 

olevasta S-kirjaimesta. Bussi kerää oppilaita myös reitinvarrelta Jynkästä. Kotiinpaluumatkalle lähtiessä bussi täytetään 

ensin Särkiniemi - Särkilahti oppilailla, mahdollisille vapaille paikoille otetaan myös Jynkässä asuvia oppilaita. Bussi 

menee päätepysäkille saakka. 

Kaikkien huoltajien tulee opetella oppilaan kanssa koulumatka kotoa bussipysäkille ja takaisin sekä käydä läpi 

koulukuljetussäännöt http://www.peda.net/veraja/kuopio/jynkka 

Luokkakohtaisista kuljetuksiin liittyvistä asioista voi kysellä suoraan opettajilta. 

Käytönnön koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä myös minuun. 

 

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! 

Eija Airaksinen, koulusihteeri 

017 184 452 

eija.airaksinen@kuopio.fi 
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