
 
 

SIIKALATVAN LUKION RYHMÄ 15:N OPINTOMATKAN SÄÄNNÖT JA OHJEET  
 
Siikalatvan lukion toisen vuosikurssin opintomatka lähestyy. Matkan sujumisen kannalta on tärkeää, että niin 
matkalle lähtevät opiskelijat kuin heidän huoltajansakin lukevat ja hyväksyvät alla olevat säännöt ja ohjeet.  
 
Opintomatka on opetussuunnitelman mukaista opiskelua, vaikka se toteutetaankin normaalista koulutyöstä poiketen 
koulun ulkopuolella. Matkan aikana opiskelijat ovat koulutoimen vakuutusturvan piirissä. Lukion järjestyssäännöt 
ovat voimassa koko matkan ajan ja opiskelijat ovat velvollisia noudattamaan opettajien antamia ohjeita. Osa 
matkaohjelmasta on ennalta suunniteltu, osa ohjelmasta ja aikatauluista päätetään matkan aikana.   
 
Merkittävä osa matkaohjelmasta on yhteistä: siihen osallistuvat kaikki. Opintomatkan aikana opiskelijat voivat välillä 
tutustua eri kohteisiin pienissä porukoissa tai pareittain ilman opettajien läsnäoloa. Tällöin heidän täytyy ilmoittaa, 
minne menevät ja keitä ryhmään kuuluu, jos sovituista aikatauluista poiketaan. Hotelliin tai sovitulle 
tapaamispaikalle on muuten saavuttava yhteisesti sovittuna aikana.  
 
Kaikkien tulee osaltaan huolehtia siitä, ettei ketään jätetä yksin tai opiskelijaryhmän ulkopuolelle. Opiskelijoiden on 
oltava koko ajan opettajien tavoitettavissa kännykällä. Myös opiskelijoilla on opettajien ja muiden ryhmäläisten 
puhelinnumerot käytettävissään.  
 
Alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö on kielletty. Kielto koskee koko matkan aikaa lähdöstä paluuseen. Koska 
koko matka on kouluaikaa, opiskelijoilla ei ole sellaista vapaa-aikaa, jonka aikana näistä säännöistä poikettaisiin. 
Hotellihuoneeseen ei saa tuoda matkaseurueeseemme kuulumattomia eikä hotellin sääntöjen mukaan alkoholia, 
huumaavia aineita tai mitään päihdyttäviä aineita. 
 
Menettelytavat, mikäli joku rikkoo sääntöjä:  
 
Jos opiskelija ei noudata opintomatkan yhteisiä sääntöjä ja ohjeita tai toiminnallaan vaarantaa oman sekä toisten 
turvallisuuden taikka opintomatkan ohjelman mukaisen etenemisen, opiskelijan opintomatka voi keskeytyä. Mikäli 
tällaiseen ääritilanteeseen joudutaan, opiskelijalla ja hänen huoltajallaan/vanhemmallaan on oikeus tulla kuulluksi 
ennen lopullista päätöstä. Opintomatkan keskeytyessä opiskelijalta voidaan evätä oikeus osallistua ohjelman 
mukaiseen toimintaan ja opiskelijaa seurataan tehostetusti. Huoltajan ja opettajien yhteisellä päätöksellä opiskelija 
voidaan lähettää kesken opintomatkan kotiin. Kotiin lähettämisen yksityiskohdista pyritään tiedottamaan huoltajille 
ja opiskelija pyritään lähettämään turvallisella tavalla kotimatkalle. Tällaisessa tapauksessa opiskelija/huoltaja 
sitoutuu maksamaan kaikki ennenaikaisesta kotimatkasta aiheutuneet ylimääräiset kulut.   Samoin voidaan 
menetellä, jos opiskelijan epäillään käyttäneen alkoholia, huumeita tai muita päihdyttäviä aineita. Tässä tilanteessa 
opettajalla on oikeus tarkistaa hänen tilansa käytettävissä olevin keinoin. Edellä mainittuihin menettelytapoihin 
myös täysi-ikäinen opiskelija antaa suostumuksensa allekirjoittamalla opintomatkan säännöt.  
 
Uskomme, että opintomatkamme sujuu aiempien vuosien tapaan ongelmitta.  
Toivomme kaikille osallistujille mukavaa matkaa!  
Vastaavat opettajat lukion 15-ryhmän opintomatkalla Tanskassa 20.–24.4.2017:  
Lauri Mäkelä, p. +358 44 5118 545  Anna Norrkniivilä, p. +358 50 371 5486 
_________________________________________________________________________________________ 
Olen ymmärtänyt matkan säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä. 
Päiväys ja allekirjoitukset sekä nimien selvennykset: 
 
Päiväys:________________________ 
Nimi:  ________________________________ ________________________________  
 
Allekirjoitus:  ________________________________ ________________________________ 
 
Puhelinnumero: ________________________________ ________________________________ 

Opiskelija   Huoltaja tai yli 18-v. vanhempi 


