8.2.2018

Penkkareiden aikataulu
 klo 9.15-9.30 ro-tuokio 16-ja 17-ryhmillä (15-ro:t alasalissa lattioita suojaamassa)
 klo 9.45-10.45 abien ohjelmaa koko koululle Eino Säisä-salissa
 klo 10.45-11.45 ruokailu, jonka jälkeen ”koulun poltto” pihalla
 klo 12.00-13.00 abien kantaminen kuorma-autoihin, jonka jälkeen penkkariajelu
Ohjeistusta penkkareihin
 Penkkareissa on voimassa koulun järjestyssäännöt eli mm. alkoholin suhteen on nollatoleranssi. Käytössämme on yksi alkometri, joka ovat noudettavissa huoneestani. Myöskään tupakointia ei sallita koulualueella.
 Kaikki opettajat ovat näkyvästi läsnä kaikissa tilaisuuksissa ja puuttuvat epäkohtiin.
Poikkeuksista ja poissaolon korvauksista on sovittava etukäteen kanssani.
 Päävastuu valvonnassa on 15-ryhmänohjaajilla. Valvontaa tulee tehdä Kulttuurikeskuksella, ruokailussa, pihalla sekä ala-salissa ennen kantamista.
 Toimintaohjeet ongelmatilanteita varten:
 Mikäli joku kokelas on päihtynyt (asia selvästi todennettavissa), häntä kehotetaan
poistumaan Kulttuurikeskuksesta / koulualueelta / ruokalasta (ei siis puhallutusta!)
 Mikäli on syytä epäillä, että joku kokelas on alkoholin vaikutuksen alainen, tällainen
kokelas puhallutetaan. Puhaltaminen on vapaaehtoista. Kieltäytyminen tulkitaan
kuitenkin siten, että kokelas on päihtynyt ja häntä kehotetaan poistumaan Kulttuurikeskuksesta / koulualueelta / ruokalasta. Puhallutettaville ei kerrota promillelukemia. Puhalluttamista varten kokelas tulee pyytää toiseen tilaan.
 Mikäli joku pakoilee pihalla tai ei tottele poistumiskäskyä, keskustellaan yhdessä
toimenpiteistä. Järjestysmiehet vastaavat järjestyksestä omalta osaltaan. Tupakointi
koulualueella riittää syyksi poistaa hänet alueelta (tupakkalaki kieltää tupakoinnin
koulualueella). Sen sijaan alkoholia saa nauttia julkisella paikalla pikniktarkoituksessa, jos ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Mikään laki ei kiellä nauttimasta alkoholia
koulun sisätiloissa, esimerkiksi wc:ssä. Koulun järjestyssäännöt kieltävät sen, mutta
poliisilla ei ole toimivaltaa tässä asiassa.
 Meillä ei ole oikeutta takavarikoida alkoholijuomia täysi-ikäiseltä, mutta voimme kehottaa
häntä poistumaan koulualueelta. Mikäli jollain havaitaan olevan pullo, mutta hän ei ole
päihtynyt, kehotetaan häntä pitämään pullo repussa. Samalla voidaan kertoa, että jos
asia toistuu, ko. henkilön osallistuminen penkkariajeluun tullaan estämään. Poliisillakaan
ei ole toimivaltaa alkoholin takavarikoimiseen, sillä kyseessä ovat täysi-ikäiset henkilöt.
 Kuorma-auton lavoille ei saa päästää päihtyneitä. 15-ryhmänohjaajat ja järjestysmiehet
vastaavat, että kannettavaksi ei pääse tällaisia. Tarvittaessa henkilö puhallutetaan salin
puolella ennen kanto-operaatiota..
 Lyseon pihalla on viisi palkattua ja järjestyksenvalvojamerkein varustettua järjestysmiestä klo 11.30 alkaen ja he ovat mukana myös kuorma-autoissa, yksi per auto. He pitävät
yllä turvallisuutta pihalla kantoreitin kohdalla huolehtien mm. että kulkureitti on avoin ja
ettei lapset tule poimimaan karkkeja kulku-uralta.

Vanhojen päivä

klo 8.45–10.15 valintainfo 17-opiskelijoille
klo 11.15–12.15 vanhojen 1. tanssiesitys
klo 13.00–14.00 vanhojen 2. tanssiesitys
klo 19.00 alkaen iltanäytös

