Toimintaohje Jokirannan koulun koulukyydityksiin Hiukkavaaraan (päivitetty 12.8.2019):
Kun odotat linja-autoa:
➢ Ole ajoissa Jokirannan koululla (väh. 5 minuuttia aiemmin), linja-auto ei odota!
➢ Odota välituntipihalla, sadekatoksessa tai pakkasella sisäkäytävällä.
➢ Linja-auto tulee koulun takapihalle, jonne siirrytään solun 2 portaikosta. Muista koulun
sisätiloissa rauhallinen käytös – toisilla voi olla tunti menossa.
➢ Ulko-ovesta mennään ulos, kun linja-auto pysähtyy ja avaa ovensa. Linja-autot täytetään
etummaisesta alkaen (voi olla jopa kolme linja-autoa yhtä aikaa paikalla) ja linja-autojen
perältä täyttäen.
➢ Siirry ryntäämättä linja-autoon ja istu. Älä vaihda enää paikkaa tai linja-autoa.
Linja-autossa:
➢ Kiinnitä turvavyö! Tottele kuljettajan ohjeita ja määräyksiä.
➢ Linja-autossa vierekkäiset istuinpaikat täytetään ensin ikkunan puolelta. Paikkaa ei voi
varata kaverille. Repulla ei ole istumapaikkaa.
➢ Autossa et voi ruveta valitsemaan istumapaikkaa, se viivästyttää matkaa liikaa.
➢ Linja-autossa saat olla kännykällä, lukea tai jutella kaverien kanssa. (Musiikkia
kuunnellaan kuulokkeilla ja luvaton kuvaaminen on kiellettyä).
➢ Matkan aikana et voi vaihtaa paikkaa.
➢ Pidä turvavyö kiinni koko matkan ajan!
➢ Muista hyvä ja reilu käytös kaikkia kohtaan!
➢ Aina et varmasti istu hyvän tutun vieressä ja joskus viereesi saattaa tulla koulukaveri,
jota et tunne lainkaan. On myös mahdollista, että koulumatkojen aikana tutustut ja saat
uusia hyviä koulukavereita.
Linja-autosta poistuminen:
➢ Nouse rauhassa paikaltasi vasta, kun linja-auto on pysähtynyt. Varmista, ettei mitään
unohdu linja-autoon.
➢ Älä rynni tai töni silloinkaan, kun poistut kyydistä.
➢ Paluukyydissä poistu Jokirannalla solun 2 portaikkoa ylös ja ulos jatkokuljetukseen tai
pyöräparkkiin, älä oikaise henkilökunnan P-paikan kautta!
➢ Hiukkavaarassa kulje koulun ja linja-autopysäkin väli jalkakäytävää ja suojateitä pitkin,
älä oikaise henkilöautojen P-paikan läpi! Huomioithan muut jalkakäytävällä liikkujat.
Jos myöhästyt linja-autosta:
➢ Ilmoita asiasta ensin vanhemmille ja sitten opettajalle tekstarilla.
➢ Myös vanhempasi voivat ilmoittaa opettajalle.
➢ Odota Jokirannan koululla opettajanhuoneen edessä toimintaohjeita.
➢ Hiukkavaarassa palaa koululle ja kysy ohjeet opettajalta.
➢ (Luokat voivat sopia Whatsapp-varoituksen, mikäli jatkokuljetusten linja-autot ovat
myöhässä. Kuljettaja tekee päätöksen odottamisesta tiedon saatuaan.)

