
LEIRIKOULU/OPINTORETKITIEDOTE HUOLTAJILLE

Koulun vakuutusturva opiskelijoille

Jyväskylän yliopistolla on lakisääteinen ryhmätapaturmavakuutus
harjoittelukoulun lukion opiskelijoille. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen,
ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vahingoittuneen
tahtomatta. Tämä vakuutus korvaa käytännön harjoittelutyössä tapahtuneesta
tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokulut.

Tämän lisäksi yliopistolla on vapaaehtoinen vakuutus, joka kattaa tapaturmat
myös teoriaopetuksen, välituntien  ja  koulumatkojen  osalta.  Vakuutus  on
voimassa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa kuten koulutyössä,
retkillä, ulkomaan leirikouluissa sekä näihin välittömästi liittyvillä matkoilla.
Hoitokulut korvautuvat enintään 8500€ saakka.

Ulkomaan leirikouluissa osallistujilla tulee olla Kelan eurooppalainen
sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card). Kortti on maksuton ja
voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa sairaanhoitopalveluja ulkomailla
samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. On hyvä
huomata, että kaikki lääkäriasemat ja sairaalat eivät kuulu lakisääteisen
korvausjärjestelmän piiriin. Jos hoidon antaja ei hyväksy eurooppalaista
sairaanhoitokorttia hoito-oikeustodisteeksi, asiakkaan on maksettava
kustannukset itse. Syntyneistä hoitokustannuksista voi kuitenkin jälkikäteen
hakea korvausta Kelasta. Maksuttoman kortin voi tilata verkossa Kelan
asiointipalvelussa.

Opintoretkille ja leirikouluihin voi hankkia erillisen matkavakuutuksen ja
matkatavaravakuutuksen.



Opiskelijan sitoutumislomake/huoltajien hyväksyminen:

Sitoudun noudattamaan seuraavia sääntöjä leirikoulussa

1. Olen koulun matkalla ja noudatan koulun järjestyssääntöjä.
2. Olen aina ajoissa sovitussa paikassa ja noudatan annettuja aikatauluja eikä
minua tarvitse odotella. Näin myös lentokentällä. Noudatan annettuja aikoja,
esim. paluusta hotellille iltaisin.
3. En liiku yksin.
4. En käytä mitään päihteitä (alkoholi, huumeet) koko matkan aikana. Jos
minut tavoitetaan päihtyneenä, lupaan välittömästi ensimmäisellä mahdollisella
lennolla palata kotimaahan ja maksaa kaikki tästä aiheutuneet ylimääräiset
kustannukset.
5. Pidän kännykän avoinna (ei lentokoneessa), jotta minut voidaan tavoittaa
tarvittaessa. Ja akun ladattuna!
6. Tallennan kännykkääni opettajan puhelinnumeron.
opettaja XX  +358XXXXXXX
7. Tallennan (joidenkin) matkatovereideni puhelinnumerot. Pidän tallessa
ryhmäläisteni yhteystiedot.
8. Huolehdin passistani ja matkalipustani.

------------------------------ leikkaa tästä ----------------------------------

Sitoudun noudattamaan yllä olevia leirikoulusääntöjä ja vahvistan ne

allekirjoituksellani:

Allekirjoitus: ____________________________________________________

Nimen selvennys: ________________________________________________

Päiväys:  ________________________________

Paikka:  ________________________________

Huoltajina/huoltajana olen nähnyt ja hyväksynyt yhteiset leirikoulusäännöt.

Huoltajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset

____________________________________________



Muistettavaa leirikoulumatkalla
Ohjeita ulkomaan leirikoulua varten:

1. Passi ja matkalippu mukaan.

2. Huolehdi matkavakuutus kuntoon, ota mukaan vakuutustodistus sekä
eurooppalainen sairasvakuutuskortti. Koulun vakuutus koskee
tapaturmien korvaamista. Henkilökohtaisen matkavakuutuksen
kattavuus eri tilanteissa on syytä tarkistaa ennen matkaa, sillä sen
kattavuus on yleensä ainoastaan äkillisen sairastumisen aiheuttamat
kulukorvaukset. Jos sinulla on jokin (pitkäaikais)sairaus, joka voi
aiheuttaa terveydentilaasi pitkäaikaisen muutoksen matkan aikana,
mieti huoltajiesi kanssa etukäteen, miten mahdollinen kotiutuminen on
mahdollista.

3. Ota valokopio passista ja anna kopio mukana olevalle opettajalle.

4. Ota mukaan tarvitsemasi lääkkeet. Pakkaa käsimatkatavaroihin matkan
aikana tarvittavat lääkkeet, mielellään pieneen läpinäkyvään
muovipussiin ja loput matkalaukkkuun. Kerro mukana olevalle
opettajalle terveydentilastasi se välttämätön tieto, joka takaa
ensiaputilanteessa parhaan hoidon.

5. Kaikki terävät esineet (sakset, pinsetit ym.) matkalaukkuun.

6. Ei nesteitä käsimatkatavaroihin. (1 dl pullot on sallittu 1 litran Minigrip-
pussissa)

7. Ota itsellesi muistiin VISA ELECTRON korttisi numero ja puhelinnumero,
johon voit soittaa, jos korttisi katoaa.

8. Olemme vieraana koulussa, joten muista ”asiallinen” pukeutuminen;
järkevät kengät silloin kun kävellään vierailukohteisiin. (laastaria
käsilaukkuun kaiken varalta!) Vierailukohteina saattaa olla sekä
kaupunkikohteita, kävelyä vaativia etäisyyksiä että urheilullisia
toimintoja (varusteet).

9. Oppitunneilla, jos et ymmärrä mitään, älä näytä ikävystymistäsi! Älä
supata, tirsku tai näpytä kännykkääsi. Ota kuvia vain, jos saat siihen
luvan. Noudata vierailukoulun sääntöä elektronisten laitteiden käytöstä.

10. Muista tervehtiä, kiittää ja pyytää anteeksi.
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