
 

 
     JYVÄSKYLÄN 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO   NORMAALIKOULU 
 

NORMAALIKOULU 
hallinto, yläkoulu ja lukio 
Postiosoite: 
PL 35 (N) 
40014 Jyväskylän yliopisto 
 

HALLINTO LUKIO YLÄKOULU ALAKOULU NORMAALIKOULU 
alakoulu 
Postiosoite: 
PL 35 (K) 
40014 Jyväskylän yliopisto 

Käyntiosoite: Käyntiosoite: Käyntiosoite: Käyntiosoite: 
Yliopistonkatu 1 Yliopistonkatu 1 Yliopistonkatu 1 Pitkäkatu 8 
Kanslia: 
040 805 3082 
Johtava rehtori: 
040 558 5314 

Kanslia: 
040 805 3069 
Rehtori: 
050 428 5309 

Kanslia: 
040 805 3080 
Rehtori: 
0400 248 122 

Kanslia: 
040 805 3052 
Rehtori: 
0400 248 090 

 

 
OPINTORETKEN TAI LEIRIKOULUN PELISÄÄNNÖT 
 
Tähän kirjataan yhteisesti sovitut pelisäännöt esimerkiksi seuraavat asiat: 

‒ Etukäteen laadittua opintoretki- tai leirikouluohjelmaa aikatauluineen pitää nou-
dattaa. Ohjelmaa laadittaessa kannattaa sopia myös majoitukseen liittyvistä pe-
lisäännöistä, esim. milloin hiljaisuus alkaa.  

‒ Opintoretkellä tai leirikoulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä, yhdessä 
sovittuja pelisääntöjä ja muita opettajien antamia ohjeita.  

‒ Jos opintoretkellä tai leirikoulussa on oppilaille omatoimista ohjelmaa, oppilailla 
tulisi olla käytettävissään matkapuhelimia, joihin on tallennettuna opettajan pu-
helinnumero. Samoin opettajalla tulee olla mahdollisimman monen oppilaan 
matkapuhelimen numero. Mahdollinen omatoiminen ohjelma tulee suunnitella 
ennalta huolellisesti ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat.  

‒ Tupakointi sekä alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö on kielletty koulualueel-
la ja koulun tapahtumissa.  

‒ Arvokkaiden esineiden mukaan ottaminen ja esim. elektroniikan käyttäminen tu-
lee sopia yhdessä.  

‒ Mikäli oppilas ei noudata järjestyssääntöjä eikä opintoretken tai leirikoulun yh-
teisiä pelisääntöjä, voidaan viime kädessä oppilaan opetusryhmää vaihtaa kesken 
leirikoulun. Käytännössä tämä tarkoittaa leirikoulun keskeytymistä ja palaamista 
omaan kouluun normaaliin opetukseen. 

‒ Oppilaan turvallisesta kotimatkasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista on sovit-
tava huoltajien kanssa.  

 
Sitoudun noudattamaan leirikoulun pelisääntöjä.  
 
 
______ päivänä ___________ kuuta 20___  
 
 
_______________________________ 
Oppilaan allekirjoitus ja nimenselvennys  
 
Olen käynyt oppilaan kanssa leirikoulun pelisäännöt läpi. Suostun siihen, että nuoreni voi-
daan lähettää kotiin huoltajan kustannuksella, jos hänen todetaan käyttäneen kiellettyjä ai-
neita tai rikkoneen leirikoulun yhteisiä pelisääntöjä.   
 
 
_______________________ ______ päivänä ___________ kuuta 20___  
 
 
___________________________________     ____________________________________ 
huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys        huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
huoltajan puh. ___________                              huoltajan puh. _______________________ 


