
Siikalatvan lukion 15-ryhmän opintomatka (HI10) Kööpenhaminaan 20.-24.4.2017 

 

Turvallisuussuunnitelma 

 
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.    
 
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. Hostellihuoneeseen ei saa tuoda matkaseurueeseemme kuulumattomia eikä hotellin 
sääntöjen mukaan alkoholia, huumaavia aineita tai mitään päihdyttäviä aineita.  
 
Merkittävä osa matkaohjelmasta on yhteistä: siihen osallistuvat kaikki. Osa ohjelmasta on kuitenkin 
omatoimista ja opintomatkan aikana opiskelijat tutustuvat välillä eri kohteisiin pienissä porukoissa tai 
pareittain ilman opettajien läsnäoloa. Tällöin heidän täytyy ilmoittaa, minne menevät ja keitä ryhmään 
kuuluu, jos sovituista aikatauluista poiketaan. Hostelliin 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.  
 

Henkilökohtaiset tavarat: 

 

 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. 

 Passeista otetaan kopiot. Pidä kopio hyvässä tallessa eri paikassa kuin passiasi. Passeja voidaan 

säilyttää hotellin tallelokerossa. Passin voit myös skannata esim. sähköpostiisi, jolloin kopio on myös 

aina tallessa.  

 

Yleinen 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); Anna: +358 50 3715486. Käytä samaa muotoa 

soittaessasi tai lähettäessäsi tekstiviestejä Suomeen, opettajalle tai jollekin matkalla olevalle 

kaverille.  

 Tarkasta, että kännykässäsi on sellainen liittymä, joka toimii Tanskassa (varmista omalta 

operaattorilta). Lisäksi ota selvää liittymän maksuista ulkomailla. (Esim. datasiirto kannattaa pitää 

pois päältä, ettei vahingossa tule turhaa laskua.) Hotellilla on ilmainen WiFi-yhteys. 



 Noudata lentoyhtiön ohjeita ja muista lentokoneen turvamääräykset (esim. nesterajoitukset 

käsimatkatavaroissa).  

 Hostellissa noudatetaan henkilökunnan ohjeita ja hostellin määräyksiä (esim. hiljaisuus öisin, ei 

tupakointia ja kiellettyjä aineita) tai matkaseurueeseemme kuulumattomia ihmisiä. 

 Pidä kartta, hostellin nimi ja osoite mukanasi aina ja opettele reitti hostellille.  

 Ole varovainen liikenteessä. Liikennekulttuuri on erilainen kuin Suomessa eikä jalankulkijan 

oikeuksia välttämättä kaikkialla kunnioiteta ja esim. metroissa ja busseissa voi olla todella tungosta. 

Tarkasta aina, millä pysäkillä olet jäämässä pois.  

 Pyöräillessä käytämme pyöräilykypärää. 

 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 varakengät voisi olla hyvä ottaa mukaan. 

 Matkalla kannattaa pitää mukana vesipullo ja voit ottaa tyhjän pullon myös lentokoneeseen ja 

täyttää sen ennen lentoa turvatarkastuksen jälkeen. 

 

 


