
Siikalatvan lukion 14-ryhmän opintomatka (HI10) Berliiniin, Saksaan,  

Matkaohjelma 15.-20.5.2016 

Sunnuntai 15.5.  
 

 Opiskelijat tulevat omilla kyydeillä Ylivieskan juna-asemalle, tapaamisaika klo 10.20 

 lähtö juna IC50 10.56 Ylivieska-16.50 Helsinki (lentoasema) 

 ruokailu kentällä 

 Lento AB 8077 Helsinki-Berliini klo 19.45-20.40 

 Saapuminen Berliiniin, majapaikkaan siirtyminen ja majoittuminen  
- Hotel Transit Loft (Immanuelkirchstraße 14A, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg 

(www.transit-loft.de) 
- tytöt 2x4-hengen huone, pojat 1x3-hengen huone 

 Ruokailu yhdessä 

Maanantai 16.5.  Aamupala  

 Berliinin muuri – pyöräkierros klo 10-13 (Berlin on Bike, Kulturbrauerei, 
berlinonbike.de/en/) 

 lounas, mahdollisesti bussikierros (bussit 100/200), jos on aikaa 

 Valtiopäivätalo klo 18.15 (www.bundestag.de/htdocs_e/ - passi mukaan!), 
Brandenburgin portti, Holokaust-muistomerkki 

 Iltaruoka (yhdessä)  

 Hotellille paluu viimeistään klo 22 mennessä 

Tiistai 17.5. 
 

 Aamupala  

 DDR-museo (www.ddr-museum.de/en) 

 kaupunkisuunnistus (lounas)  

 Illalla Alexanderplatz (esim. TV-torni, Alexa-kauppakeskus, Hackesche Höfe) 

 Iltaruoka omassa tahdissa 

 Hotellille paluu viimeistään klo 22 mennessä  

Keskiviikko 18.5.  
 

 Aamupala  

 Potsdamer Platz (U2 Potsdamer Platz), esim. Panoramapunkt (Kollhoff Tower), Sony 
Center, Arkaden-ostoskeskus, Mall of Berlin (Leipziger Platz) oman mielenkiinnon 
mukaan 

 lounas  

 Sachsenhausenin keskitysleiri, Oranienburg, opastuskierros klo 16.00 (www.stiftung-
bg.de/gums/en/) 

 Iltaruoka omassa tahdissa 

 Hotellille paluu viimeistään klo 22 mennessä 

Torstai 19.5.  Aamupala ja uloskirjautuminen 

 Mahdolliset viimeiset ostokset/lähialueet 

 lounas ennen lentokentälle lähtöä 

 lähtö lentokentälle klo 12.00-13.00 

 Lento AB 8076 Berliini-Helsinki klo 16.05-19.00 

 OnniBussi Helsinki-Pulkkila lähtö Kampista klo 23.59 

Perjantai 20.5.  Saapuminen Pulkkilaan 7.05 (Salen pysäkki), omilla kyydeillä kotiin. 
Huomioi: Osa matkaohjelmasta on ennalta suunniteltu, osa ohjelmasta ja aikatauluista päätetään matkan aikana.  Muutoksia voi 
tulla esim. säästä johtuvista syistä. Ruokailut ovat joko yhteisiä tai omatoimisia, riippuen päivän ohjelmasta.  
Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa matkalla. Opiskelijat ja heidän huoltajansa ovat sitoutuneet matkan järjestyssääntöihin. Sen 
lisäksi muista nämä asiat:  

 

Pakkausohjeet 

 Pakkaa tärkeimmät matkatavarat passi, lompakko, puhelin (+laturi), (resepti)lääkkeet, kamera käsimatkatavaroihin. 

 Opiskelijakortti (juna, pääsymaksut joihinkin vierailukohteisiin), eurooppalainen sairaanhoitokortti sekä mahdollisen 

oman matkavakuutuksen kortti/todistus matkalle mukaan ja pakkaa ne tärkeimpien tavaroiden kanssa huolella. 

 Ota passista kopio ja pidä sitä hyvässä tallessa eri paikassa kuin passiasi. Passin voit myös skannata esim. sähköpostiisi, 

jolloin kopio on myös aina tallessa.  

 hammasharja + henkilökohtaiset hygieniatuotteet + aurinkovoide 

 Käsimatkatavaran paino saa olla enintään 8 kg ja sen ulkomitat saavat olla enintään 55cm x 40cm x23cm 



 Käsimatkatavaroihin ainoastaan alle 100 millilitran kokoisia nestepakkauksia (enintään 10kpl), jotka on mahduttava 

läpinäkyvään 1L:n pussiin ja yksi pussi sallitaan. Ei teräviä esineitä käsimatkatavaraan ja esim. kynsisakset, hajuvedet ja 

hiuslakat ruumaan menevään laukkuun. Epäselvissä tapauksissa tarkasta kielletyt aineet niin käsimatkatavaran ja ruumaan 

menevän laukun osalta sivulta www.airberlin.com ServicesBaggage. 

 Älä ota liikaa tavaraa, muista 23 kg painorajoitus ruumaan menevässä laukussa. Laita laukkuusi nimikyltti ja muista, että 

ruumaan laitettava laukku ei saa olla lukittu.  

 hyvät kengät (kävelemme paljon!)  

 

Turvallisuus 

 Opettajien ohjeita noudatetaan aina. 

 Pidä kännykkäsi aina mukana, päällä ja varmista, että siinä on akkua (muista laturi siis matkaan!). 

 Laita opettajien numerot tallennettuina puhelimeesi kansainvälisessä muodossa +358 (ensimmäinen nolla pois 

numerosta): Lauri: +358 44 5118545 (työ); Venla: +358 50 3766708. Käytä samaa muotoa soittaessasi tai lähettäessäsi 

tekstiviestejä Suomeen, opettajalle tai jollekin matkalla olevalle kaverille.  

 Tarkasta, että kännykässäsi on sellainen liittymä, joka toimii Saksassa (varmista omalta operaattorilta). Lisäksi ota selvää 

liittymän maksuista ulkomailla (esim. datasiirto kannattaa pitää pois päältä ettei vahingossa tule turhaa laskua). Hotellilla 

on Wifi. 

 Noudata lentoyhtiön ohjeita ja muista lentokoneen turvamääräykset (esim. nesterajoitukset käsimatkatavaroissa).  

 Hotellissa noudatetaan henkilökunnan ohjeita ja hotellin määräyksiä (esim. hiljaisuus öisin, ei tupakointia ja kiellettyjä 

aineita) tai matkaseurueeseemme kuulumattomia ihmisiä. 

 Pidä kartta, hotellin nimi ja osoite mukanasi aina ja opettele reitti hotellille.  

 Ole varovainen liikenteessä. Liikennekulttuuri on erilainen kuin Suomessa eikä jalankulkijan oikeuksia välttämättä kaikkialla 

kunnioiteta ja esim. metroissa ja busseissa voi olla todella tungosta (ole siis tarkkana metroon noustessa ja sieltä 

lähtiessä). Tarkasta aina, millä pysäkillä olet jäämässä pois.  

 Pidä hyvä huoli matkatavaroistasi. Varkauksia tapahtuu suurkaupungissa ja erityisesti ihmisvilinässä. Mieti, missä säilytät 

rahat, mahdolliset kortit ja passin turvallisimmin. Älä jätä niitä hotellissakaan muualle kuin tallelokeroon. Älä ota mukaan 

arvoesineitä, joita et matkalla tarvitse. Pidä myös kaverin tavaroita silmällä. 

 Ketään ei jätetä yksin mihinkään, ei missään tilanteessa ja yksin ei lähdetä minnekään.  

 kerro aina opettajalle mihin lähdet, jos haluat mennä kaverien kanssa jonnekin tai suunnitelmat muuttuvat kesken päivän 

esim. sovituista tapaamisajoista.  

 Koulun tapaturmavakuutus on matkalla voimassa kuten muinakin koulupäivinä. Lisäksi on kuitenkin syytä olla matka-

tavaravakuutus (kotivakuutus), joka korvaa esim. matkatavaroihin kohdistuvat vahingot tai varkaudet (koulun vakuutus ei 

korvaa niitä). 

 Huolehdi omasta turvallisuudestasi muutenkin ja toimi vastuullisesti ja asiallisesti.  

 

Muuta 

 Menemme suurkaupunkiin, jossa on kaikenlaisia ihmisiä ja varkauksia tapahtuu paljon - pidä huoli tavaroistasi! 

 Seuraa matkakohteen sääennustetta ja varaudu sopivilla vaatteilla sekä hyvillä kengillä, joilla jaksat kävellä pitkiäkin 

matkoja ja varakengätkin voisi olla hyvä ottaa mukaan.  

 matkalla kannattaa pitää mukana vesipullo ja voit ottaa tyhjän pullon myös lentokoneeseen ja täyttää sen ennen lentoa 

turvatarkastuksen jälkeen.  

 Perillä matkakohteissamme muista hyvä ja ystävällinen käytös ja noudatetaan vierailukohteiden sääntöjä, esim. 

kuvaamisen tms. suhteen. Tervehdi, kiitä, pyydä tarvittaessa anteeksi. Kysy, jos et ymmärrä tai tarvitset apua! 

 Seuraa Wilmaa ennen lähtöpäivää. Sinne saattaa tulla vielä viime hetken asioita. 

 Älä marise ;) ja ota matkalle mukaan iloinen mieli, joustavuutta ja hyvää yhteishenkeä! Pidetään itsestä ja kavereista 

huolta! 

 
 

 


