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KURSSIOHJE 2016
KALLION LUKIO
LUE HUOLELLISESTI!!

Tervetuloa autokouluun!
Toimistomme on auki ma klo 12 – 17 ja ti – to klo 13 – 16:30. Perjantaisin toimisto on suljettu, mutta teoriaja ajotunnit ovat normaalisti. Odota tarvittaessa opettajaa ulkopuolella. Opettajat: Paavo 044-281 9472,
Seppo 050-338 9693, Osmo 0400-540 199. Toimisto: 09 730 700.
Teoriatunnit ovat autokoululla tiistaisin klo 16.30. Aloitustunti on joka toinen maanantai klo 17. Englanniksi
tunteja on keskiviikkoisin klo 16.30 ja perjantaisin klo 8 (ei kesäaikana). Voit osallistua myös
englanninkieliseen opetukseen. Tuntien aiheet on numeroitu 1-19. Aloitustunti kestää 45 min, muut
oppitunnit pidetään 3 x 45 min jaksoissa. Oppitunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, eikä niiden
käyntijärjestyksellä ole merkitystä. Muista laittaa nimesi oppituntipäiväkirjaan tunnin päätyttyä.
Ajotunnit sovitaan henkilökohtaisesti oman aikataulusi mukaan. Yleensä tunteja on arkisin klo 8-18 välillä,
sopimuksen mukaan myös viikonloppuna. Ajotunnin kesto on 50 minuuttia. Toimisto auttaa ajojen
sopimisessa, voit myös sopia ajoja suoraan opettajasi kanssa. Ennen ajojen varaamista tulee kurssimaksun
ensimmäinen erä olla suoritettu. Jos ei toisin sovita, ajotunti alkaa autokoululta ja päättyy autokoululle.
Toivomme että tiedät jo ajoja sopiessasi omat aikataulusi niin, ettei peruutuksia syntyisi. Jos kuitenkin joudut
perumaan jo sovitun ajon, muista tehdä se mahdollisimman aikaisin. Tunti on peruttava viimeistään
edellisenä arkipäivänä ennen klo 12. Saapumatta jätetystä tai muutoin peruuttamattomasta ajosta
veloitetaan 50 €/tunti. Äkillisissä tapauksissa pyydämme esittämään sairastodistuksen.
Kurssimaksu tulee suorittaa annettujen laskukaavakkeiden eräpäivien mukaan. Perusmaksu on Kallion
lukion opiskelijoille 1490 € (normaali 1650€). Lisäksi veloitetaan ratamaksu 70€ (UAR-Finland oy) sekä
pimeän ajon opetus 80€. Lasku on jaettu neljään erään, mutta sovittaessa myös muuten. Maksut tulee
suorittaa pankkisiirtona käyttäen oikeaa viitenumeroa. Myös käteismaksu on mahdollinen. Tällöin maksut
tulee suorittaa toimiston aukioloaikana. Pyrithän varaamaan tasarahan. Kaikki maksut tulee olla suoritettu
ennen ajokokeeseen menoa. Laskukaavakkeet lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen, ellei toisin
sovita.
Perusmaksu sisältää määräysten mukaisen vähimmäisopetuksen: 19 teoriatuntia ja 17 ajotuntia, sekä auton
vuokran ajokokeessa yhden kerran. Opettelemme ajamaan elämää varten. Ajokokeessa menestymisen
edellytys on riittävän turvallinen ja itsenäinen ajosuoritus. Reaaliaikaisella palautteella ja yhteisillä
keskusteluilla seuraamme ajotaitosi kehittymistä. Joskus on kuitenkin syytä ajaa lisäajoja. Lisäajoja voi myös
syntyä mikäli ajokoe ei mene läpi. Tällöin yhden ajotunnin (50min) hinta 80€ ja auton vuokra uusinta
ajokokeessa 100€. Kaikki hinnat sisältävät alv 24%.
Ajokorttia varten on täytettävä ajokorttilupahakemus, joka täytetään koululla ja toimitamme sen Trafille.
Hakemukseen tarvitaan liitteeksi kaksi passikuvaa, lääkärintodistus ajokorttia varten, sekä 40€ maksu
Ajovarman / Trafin tilille NORDEA FI25 1660 3001 0929 83 viitteellä 1110818. Tulosta kuitti maksusta ja tuo
se, sekä muut liitteet autokoululle esimerkiksi tullessasi teoriatunnille.
Lääkärintodistuksen saat esimerkiksi Omalääkäri MJ Oy:stä. Osoite Vaasankatu 18, puhelinnumero 09-701

4018.
Teoriakoe ja ajokoe suoritetaan tutkintotoimistolla AJOVARMA OY Herttoniemi. Os. Lämmittäjänkatu 2, 5
krs. Teoriakokeeseen mentäessä tulee sinulla olla voimassa oleva ajokorttilupa, sekä kaikki luennot
kuultuna. Koulu varaa sinulle koeajan. Ajovarma veloittaa tutkintomaksun 96€, joka sisältää teoriakokeen,
ja ajokokeen. Ajokoe suoritetaan koulun autolla kun kaikki ajotunnit on käytynä. ,
Hyväksytyn kokeen jälkeen saat ajo-oikeuden, joka on voimassa 2 vuotta. Autokoulun jatko-opetus, eli
harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe tulee suorittaa näiden kahden vuoden aikana autokoululla.

Turvallista ja miellyttävää ajo-opiskelua kaikille!

