
Selvitys Karamzinin koulun johtokunnalle 

6B-luokan leirikoulu 19.-20.5.2022 Suomenlinnassa 

 

Kuljetukset 

Matkat Suomenlinnaan  ja takaisin koululle HSL-joukkoliikenteen bussilla 321 ja 
Suomenlinnan lautalla. 

Majoitus ja valvonta 

Oppilaat majoittuvat ryhmähuoneissa tytöt ja pojat erikseen. Opettajan lisäksi 
mukaan lähtee kolme äitiä, joista yksi poistuu to-iltana. 

Säännöt 

Leirikoulun ajaksi opettaja on luokan vanhempien kanssa laatinut 
leirikoulusäännöt (liite 1). Käytettävä Espoon sääntöjä (1.11.2018 julkaistut) 

Osallistuminen  

Oppilaiden leirikouluun osallistuminen on vapaaehtoista. 6B-luokan oppilaista 21 
osallistuu leirikouluun. Kaikkien leirikouluun osallistuvien oppilaiden vanhemmilta 
on saatu kirjallinen suostumus leirikouluun osallistumisesta.  

Ohjelma 

Suomenlinnan leirikoulun vetäjät ovat laatineet leirikouluohjelman (lähetetty s-
postina)) oppilaiden toiveiden pohjalta 
. 
 
Sopimus 
Leirikoulupaikan kanssa on tehty Espoon mallin mukainen sopimus palvelujen 
tuottamisesta. Uusi asia 1.11.2018 alkaen. 

Vakuutukset 

Koska leirikoulu on merkitty koulun työsuunnitelmaan koulun vakuutus oppilaille ja 
opettajalle kattaa myös leirikouluajan.  
 
 
Espoossa 16.5.2022 
 
Pekka Kuivalainen, 6B luokan luokanopettaja 

 

  



 
 

 

  



6B-luokan leirikoulu 

Koulu: Karamzin 
Luokka: 6B 
Leirikoulun aika ja paikka:  19.-20.5.2022 
 
Leirikoulu on normaalia koulutyötä, ja sen aikana pätevät koulun 
järjestyssäännöt. Lisäksi tulee noudattaa leirikoulua varten laadittuja sääntöjä ja 
ohjelmaa/suunnitelmaa sekä opettajan antamia ohjeita. Sääntöjen ja ohjeiden 
noudattaminen on onnistuneen ja turvallisen leirikoulun edellytys. 
Tupakointi sekä alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö on ehdottomasti 
kielletty.  
 
Oppilaat eivät saa poistua leirikoulupaikasta tai mahdollisista tutustumiskohteista 
ilman lupaa.  
Oppilaat ovat velvollisia noudattamaan kaikkia opettajien antamia ohjeita koko 
leirikoulun ajan. Oppilailla ei ole oikeutta järjestää leirikoulun aikana omaa 
ohjelmaa, ellei toisin ole ohjeistettu, vaan leirikoulu toteutetaan yhteisen 
suunnitelman mukaan. 
 
Koulu voi luovuttaa leirikoulun toteuttamisen kannalta tarpeellisia oppilaiden 
henkilötietoja leirikoulun palveluntuottajille kuten majoituksen järjestäjälle. 
Terveydentila- tai muiden salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen pyydetään 
suostumus erikseen.  
 
Oppilaat on vakuutettu kaupungin ottamalla vakuutuksella sairauden ja 
tapaturman varalta. Kaupungin vakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta, joten 
koulu suosittelee ottamaan oman vakuutuksen. Vakuutus on syytä ottaa hyvissä 
ajoin ennen matkaa. 
 
Koulu ei vastaa oppilaan aiheuttamista vahingoista eikä oppilaan tavaroiden 
rikkoutumisesta, katoamisesta ym. 
 

Olen tutustunut leirikoulun sääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä. 

 

__.__.2022 
 

____________________________ 

oppilaan allekirjoitus 

 
 
Olen käynyt/olemme käyneet leirikoulun säännöt oppilaan kanssa yhdessä läpi.  
 



__.__.2022 
 
 
____________________________       __________________________ 
huoltajan allekirjoitus     huoltajan allekirjoitus 
 
 
____________________________      __________________________ 
nimenselvennys     nimenselvennys 
 

 


