
KOULUKULJETUSTIEDOTE KOTEIHIN Kirjolan koulu 08.08.2022

Tervehdys koteihin!

Lukuvuoden alkaessa kertaamme liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita 
koulukuljetuksissa.

Bussireittien aikataulut tarkentuvat parin viikon kuluessa ja niistä tiedotetaan tarvittaessa lisää 
tuonnempana. Alla reittien aikataulut tämän hetkisen tiedon mukaan. Ajat ovat suuntaa antavia.
Pysäkille on saavuttava riittävän ajoissa, esim. 15 min aiemmin, taksi tai bussi ei voi jäädä odottamaan 
oppilasta.

Taksien aikatauluihin ja reitteihin osaavat vastata parhaiten taksinkuljettajat, yhteystiedot viestin lopussa. 
Bussien aikatauluista voi kysellä Savonlinjalta, E. Valkeapää/ E.Rantaselta tai Taksi Päijänteeltä.

Liikennöitsijöiden kanssa on sovittu 10 min aikarajasta vikailmoituksessa. Eli jos auto jostain syystä jää 
jälkeen aikataulusta enemmän kuin 10 min, laitetaan täältä koululta viestin ja arvioidun auton 
saapumisviiveen. Sitä varten tarvitaan huoltajan tai oppilaan puhelinnumeron.

Koululla huoltajat jättävät ja noutavat oppilaat entiseen tapaan Parikkalahallin pikkuparkkipaikoilla 
Kirjolankadun varrella. Koulun tiloihin siirrytään jalkakäytävää pitkin.

Bussit ja taksit pysähtyvät edelleen Kirjolankadun varrella B-parakin kohdalla. Huoltajat eivät saa pysähtyä 
siinä eikä tien toisella laidalla turvallisuussyistä. Henkilökunnan parkkipaikka on varattu samasta syystä vain
henkilökunnan ajoneuvoille. Poikkeus klo 7-8.30 ap-hoitoon tulevat. Ip-hoidosta haetaan myös 
henkilökunnan parkin kautta erityistä varovaisuutta noudattaen vallitseva liikennetilanne huomioiden. AP- 
ja IP-hoito sijaitsee koulun ala-aulassa.

Alueella ei saa peruuttaa ajoneuvoa!!!

Mopo- ja pyöräparkki on liikuntahallin eteläkulmalla sekä   pikkuparkissa liikuntahallin   
pohjoispuolella  .  

Opiskelijoiden autot paikoitetaan henkilökunnan parkkiin.
Lisäparkkia Kirjolankadun varressa voi myös käyttää opiskelijoiden autojen paikoitukseen.

Ilmoita kaikenlaisista muutoksista taksi- tai bussikuljetuksissa sekä taksille että kuljetuspuhelimeen koululle
(0400 237 686). Bussien kuljettajille ei siis tarvitse soittaa (paitsi muutama poikkeus sopimuksen mukaan).

HUOM! MUUTOS: Simpeleelle menevä klo 15.40 Soisalon liikenteen linja-auto käy jatkossa Kirjolan 
koulun kautta. Alakoululaiset jäävät klo 15 jälkeen odottamaan alakoulun aulaan ohjaajien ohjeiden 
mukaan bussia.  Alakoululaiset eivät saa poistua koulun alueelta ilman huoltajien ilmoitusta 
kuljetuskännykkään puh. 0400 237 686.
Yläkoululaiset saavat poistua koululta entiseen tapaan ja huolehtivat itse linja-autoon pääsemisen.

Mikäli oppilas ei ole oikeutettu koulukuljetukseen tai hän menee toisen huoltajan luokse, oppilas maksaa 
tällaisen koulumatkan itse joko älykortilla tai käteisellä.

Turvallista koulutietä kaikille!



Yhteystiedot

Kirjolan koulun kuljetusasiat Sari Jäppinen 0400 237 685
Kirjolan koulun kuljetuskännykkä 0400 237 686 
(alakoulun kuljetusvastaavat, poissaoloilmoitukset ja muutokset tähän numeroon)

Baltic Aviation  0400 720 117 – Särkisalmen alue
Taksi Paakkinen 0500 255 001 - Oravaniemi, Kaukolan suunta, 

Koitsanlahti, Simpele
Taksi Janne Pirhonen 045 153 8282 - Saari, Kirjavala, Kesusmaa
Bussipalvelu Erkki Valkeapää /E.Rantanen 044 973 9474 – Niukkala, Melkoniemi 14.05 välikyyti
Savonlinja, Risto Puhakainen 040 8438162 - Melkoniemi 13.05/15.05, Rasvaniemi, 

Savikumpu, Uukuniemi
 Taksi Päijänne 040 530 1397



Aikataulut
RASVANIEMI
Savonlinja Oy

Klo 7.40    Ryhäluodon th
Klo 7.50    Kesusmaantie/ Kemppilän th (Ropposen kaupat)

Intsiläntie
klo 8.00    Kannaksentie – Aijasniemen th uusi kääntöpaikka
klo  8.05    Kannas/Hevosniemen th 5
klo  8.10    Niemeläntienhaara käännöspaikka 

Kolmikannantie 
klo  8.40    Kirjolan koulu
klo  8.45    Parikkalan asema tarvittaessa

klo  15.05  Kirjolan koulu, paluu samaa reittiä

SAVIKUMPU      
Savonlinja Oy

klo 7.25    Sorokulmantien Pajatie th. 
klo  7.30   Mikkolanniementie 124.

Honkakylä
klo 7.35    Saaren kirkko 
klo 7.40    Selänteentien risteys 
klo  7.45   Saaren koulu 
                   6-tie
                   Tervalammintie th
klo 8.00    Savikummunsalontie 789 
klo 8.20    Hinkkasen mäki 
klo  8.25   Rantatie  ( myös klo 15.05)
tarvittaessa      Vuormet Savonlinnantie
                          6-tie - Tiviäntie  
klo  8.40   Kirjolan koulu
klo  8.45   Parikkalan asema tarvittaessa

klo 15.05  Kirjolan koulu paluu VT 6 pitkin Särkisalmelle!
 

MELKONIEMI
Savonlinja Oy
klo  7.40    Peruspohjan kauppa 
                    Nuotiolammentie
klo  7.45   Jalaslammen koulu

klo  7.55   Pekkola th
klo  8.00   Lahdenpohja kauppa 
klo  8.05   Haapalahdentie - Melkoniementie th 
klo  8.10   Tarvassaaren th 
klo  8.10   Kisapirtti 
                   Rajaniemen th
                   Ent.leipomo
klo  8.15    Särkisalmi 
klo  8.25    Kiipola 
klo  8.35    Kirjolan koulu

15.05 Kirjolan koulu paluu samaa reittiä



SIMPELE, IMATRA- SAVONLINNA -LINJA , SOISALON LIIKENNE

Imatra 7.10
Rautjärvi asema 7.35
Simpele 8.10
6-tie -Koitsantie th 8.15
Koitsantie (koulupäivinä)
Ristimäentie
Kirjola 8.40
Parikkala 8.40

PALUU SIMPELEELLE  
Virastotalonmäki 15.40
Kirjolan koulu n.15.40
Ristimäentie
Simpele 16.00
 
 
Linja-auton myöhästymisen ilmoitusrajaksi on sovittu 10 min-> kuljettaja ilmoittaa koululle, josta lähtee 
viesti asiakkaille (oppilaille tai huoltajille se mukaan kuin puhelinnumeroita on annettu koululle). 
 
Säilytä tämä viesti, ilmoitamme tarvittaessa muutoksista. 

 


