
MUSIIKKILINJAN ESIINTYMIS- JA OPINTOMATKA 21.11.-30.11.2016 
ma 21.11.2016 Savonlinna – Helsinki, Vuosaaren satama 
- klo 9.20 – 10.00 bussin pakkaaminen koululla 
- klo 10 ruokailu koululla, saadaan keittolasta vähän evästä alkumatkalle 
- klo 10.15  lähdetään ajamaan Helsinkiin, satamassa oltava klo 14.30 – 15 
- klo 17  Finnlinesin M/S Finnstar lähtee Vuosaaren satamasta Travemündeen 
- klo18.30-20 päivällinen laivalla  

ti 22.11. päivä laivalla, illalla saavutaan Travemündeen, yöksi Hampuriin 
- brunssi laivalla - voi käydä kaksi kertaa klo 9.30 - 13 
- päivä laivalla Itämerellä, harjoitukset konsertteja varten, mahdollisuus tehdä läksyjä  ja    
 viettää vapaa-aikaa jne. 
- klo18.30-20 päivällinen laivalla 
- klo 21.30  saapuminen Travemündeen, ajetaan yöksi Hampuriin (85 km), yöpyminen 
retkeilymajassa, Alfred Wegener Weg 5, 20459 Hamburg 

ke 23.11. Hampuri - Fürstenaussa konsertti - Detmold 
- klo 7.30 - aamiainen retkeilymajassa 
- viimeistään klo 8.30 lähdetään ajamaan Fürstenauhun (Hampuri - Fürstenau 226 km) 
- viimeistään klo 12.30 lounas Fürstenaun yhtenäiskoulussa, isäntäkoulu tarjoaa 
 roudaus ja valmistautuminen konserttiin, 
 Schorfteichstraße 21, 49584 Fürstenau 
- klo 14.15 konsertti Fürstenaun IGS-koulussa 
- ajetaan Detmoldiiin (135 km) 
- yöpyminen Detmoldin retkeilymajassa, Schirrmannstraße 49, 32756 Detmold 

to 24.11. Detmoldissa - konsertti 
- klo 7.45 – 8.45 aamiainen retkeilymajassa  
- klo 10 opastuskierros Detmoldin keskustassa,  Rosental/Theaterplatz 1 
- klo 12.00 lounas Grabbe-Gymnasiumissa, Detmoldin Saksa-Suomi –seura tarjoaa 
- klo 13 roudaus ja valmistautuminen konserttiin, Küster-Meyer-Platz 2, 32756 Detmold 
- klo 14 konsertti Grabbe-Gymnasiumin salissa,  
 alussa tervehdys (kaupunginjohtajan edustaja Christ-Dore Richter ja koulun 
 rehtori)  
- vapaa aikaa, omakustanteinen ruokailu  
- klo 17 tutustuminen Detmoldin musiikkikorkeakoulun saliin (upea tekniikka) ja 
 perkussiotaloon  
- toinen yö Detmoldin retkeilymajassa 

pe 25.11. Detmold - Berliini 
- klo 7.45 – 8.45 aamiainen retkeilymajassa 
- ajo Detmold – Berliini 406 km,  
- matkalla pysähdytään Hannoverissa, omakustanteinen ruokailu, joulumarkkinat 
- yöpyminen retkeilymajassa Berliinissä,  ”JH-Berlin International” Kluckstrasse 3  

la 26.11. Berliinissä 
- aamiainen retkeilymajassa, kiertoajelu bussillamme, omakustanteinen ruokailu 



- tutustumista kaupunkiin, joulumarkkinoihin,  vapaa-aikaa, jazzkonsertti? 
- yöpyminen em. retkeilymajassa 

su 27.11. Berliini - Garwolin 
- aamiainen retkeilymajassa ja bussin pakkaaminen 
- klo 10 tutustuminen Berliinin soitinmuseoon 
- ajo Berliini – Garwolin, Puola 638 km, matkalla omakustanteinen ruokailu 
- yöpyminen hotellissa (Mietne) 4 km Garwolinin keskustasta, Główna 45, 08-400 Miętne 

ma 28.11. Garwolinissa - kaksi konserttia 
- aamiainen hotellissa 
- koulukonsertit klo 9.40 – 10.25( iso koulu lähellä majapaikkaa) ja klo 12.45 – 13.30 (piani 
 koulu, 8 km) Garwolinissa 
- klo 14 ruokailu jälkimmäisessä koulussa, isännät tarjoavat  
- vapaa-aikaa, ruokailu omalla kustannuksella 
- yöpyminen em. hotellissa  

ti  29.11. Garwolin - Riika 
- aamiainen hotellissa 
- ajo Garwolin – Riika 718 km, omakustanteiset ruokailut matkalla 
- yö Riiassa retkeilymajassa, Elizabeth’s Youth Hostel Elizabetes iela 103-2, 1050 Riika 
ja Central Park Hostel  Elizabetes iela 103-3, 1050 Riika 

ke 30.11. Riika - Savonlinna 
- klo 7.30 – 8.30 aamiainen retkeilymajassa, päivän aikana omakustanteiset ruokailut 
- Riika – Tallinna 309 km 
- klo 16.30 – 18.30 lautta Tallinna- Helsinki, Tallink Star kansipaikoin 
- Helsinki – Savonlinna 334 km 

YHTEISTYÖTAHOT 
Integrierte Gesamtschule, Fürstenau - opettaja Volker Wohlgemuth 

Grabbe-Gümnasium, Detmold - opettaja Kristen Fernándes ja Udo Mönks 
Detmoldin Saksa-Suomi -seura, Monika Link 
Detmoldin kaupunki, Martina Gurcke 
Detmoldin Musiikkikorkeakoulu 

Garwolinin kaupunki - kuoronjohtaja, musiikinopettaja, musiikkikoulun johtaja Radek Mitura 

OPETTAJIEN PUHELINNUMEROT 

Arja Nikula +358 50 340 61 78 
Mikko Nikula +358 50  590 69 83 
Heidi Takanen +358 50 910 76 83 (Heidi matkalla 21. – 27.11.) 
Matti Makkonen +358 400 516 429 
Katriina Koponen +358 50 306 73 67 (Katriina matkalla 26. – 30.11.) 

Kuljettaja Mika Malinen 



SÄÄNNÖT TAIDELUKION OPINTOMATKALLA  
Matkaa on suunniteltu huolellisesti sekä Suomessa että vierailupaikoissa. Taidelukion 
opintomatkalla edustamme koko ajan koulua.  Jokainen matkalle lähtevä edistää matkan 
onnistumista omalla käyttäytymisellään – matka on luottamuksenosoitus opiskelijoille. 

Opettajat ja kaveritkin auttavat tarvittaessa, mutta jokaisen tulee ottaa vastuu omasta toiminnastaan. 
Matka sujuu hyvin, kun kukaan ei aiheuta käytöksellään huolta toisille. 

Seuraavat säännöt ovat tärkeitä sekä turvallisuuden että matkan sujuvuuden vuoksi.  Kaikki matkalle 
lähtevät sitoutuvat niihin.  

Matkalla ovat  voimassa yleiset lait. Koska koko matka on kouluaikaa, voimassa ovat myös 
Taidelukion pelisäännöt.  

Matkalla vastuussa olevien opettajien ohjeita on noudatettava. Opettajien tulee tarvittaessa saada 
yhteys opiskelijoihin. Jokaisella on oltava mukana toimintakykyinen kännykkä ja opettajien 
puhelinnumerot.  

Sovituista aikatauluista ja ilmoittautumisajoista on erityisen tärkeää pitää kiinni.  

Passi tai EU:n henkilökortti on matkustajan tärkein asiakirja. Siitä, rahoista  ja muista tavaroista on 
pidettävä hyvää huolta. 

Tullimääräyksiä on noudatettava ehdottomasti. Sääntöjen rikkomisella ei saa aiheuttaa viivytystä 
koko ryhmälle. Alaikäiset eivät saa tuoda matkalta alkoholijuomia tuliaisiksi. Täysi-ikäiset voivat 
ostaa niitä vasta matkan loppuvaiheessa viimeisenä päivänä.  

Matkalla ei juoda alkoholia, tämä vaatimus koskee myös täysi-ikäisiä – sekä opiskelijoita että 
opettajia. Finnlinesin laivan buffet-päivällisellä on tarjolla täysi-ikäisille olutta ja viiniä, mutta koska 
olemme koulun matkalla, emme juo niitä. 

Matkalla ei myöskään tupakoida. 

Retkeilymajassa käyttäydytään sen sääntöjen mukaan. Koko matkan aikana jokainen huolehtii 
riittävästä yöunesta ja antaa muillekin mahdollisuuden lepoon, sillä matkan ohjelma on ajoittain 
tiukka. 

Kaupungilla liikkuessa on syytä liikkua varovasti liikenteessä ja varoa taskuvarkaita. Riskien 
ottamista vieraassa maassa ja kulttuurissa on vältettävä kaikin tavoin. Suositeltavaa on liikkua 
ryhmissä, ei yksin. 

Laivamatkoilla on noudatettava laivayhtiön sääntöjä ja on käyttäydyttävä niin, ettei oma käytös 
aiheuta minkäänlaista turvallisuusriskiä. Ryhmämme ulkopuolisten matkustajien hytteihin ei saa 
mennä eikä päästää ulkopuolisia hytteihin. Jokaisen on tultava bussille laivaterminaalin pihaan heti 
laivan saavuttua satamaan.  

 

	


