
LONTOON MATKA 7.10.-10.10.2013 
Tavoitteet ja sisältö 
Kurssille ENA8 (Puhu ja ymmärrä paremmin) suunniteltu kieli ja kulttuurimatka 
• Kurssin tavoitteita tukevan päiväohjelman lisäksi jokaisen matkapäivän iltana pidetään kurssin 

oppitunteja. Oppitunneilla esitellään suullisesti etukäteen valmistellut ryhmätyöt matkan eri 
vierailukohteista ja alueen nähtävyyksistä.  

• Matkapäiväkirja, joka julkaistaan Meän Tornionlaaksossa 
• Matkan jälkeen valokuvien kokoaminen englannin kursseilla käytettäväksi materiaaliksi, suullisia 

esityksiä matkasta kurssien ENA2-3 oppitunneilla 
Muistilista 
• matkan aikana koulun järjestyssäännöt koskevat kaikkia, myös 18-vuotta täyttäneitä 
• koululla on matkavakuutus, mutta ei matkatavaravakuutusta 
• passi tai henkilökortti 
• mahd. vähän matkatavaraa! 
◦Käsimatkatavaroiden  (tärkeä!) pakkaussäädökset 
• rakkolaastaria, särkylääkettä, reseptilääkkeiden reseptit mukaan 
• hyvät kävelykengät, sadeviitta tms. 
• kännykkä ja laturi, sähkövirran muuntaja sähkölaitteita varten 
• muistiinpanovälineet ja kamera 
• puntia omakustanteisia ruokailuja, välipaloja (pikkupurtavaa mukaan kaupungille joka päivä!!), 

joukkoliikennettä ja shoppailua varten  
• etsi netistä jo ennen matkaa mahd. ostospaikkojen nimet ja osoitteet – helpottaa ja nopeuttaa 

niiden löytämistä 
• tutustu vierailukohteiden kotisivuihin jo etukäteen! 
• tee ennakkotehtävät ajoissa! 
Kustannukset 
Matka sis.kuljetukset Ylitornio-Lontoo-Ylitornio, majoituksen, lounasraha (15puntaa+5 euroa/4pv), 
vierailut ja kiertoajelun sekä metroliput (ryhmälippu, voimassa koko päivän). Matka ei sis. 
päivällisiä tai välipaloja. Matkalla on mukana kaksi valvojaa. 
• omarahoitusosuus 
• koulun rahoitusosuus 
• stipendirahastot (Kauppaneuvos ja Rouva A.O.Ahon stipendirahasto, Maisteri Mauno Pesosen 

muistorahasto, Jaakko Mutkan stipendirahasto, Ilkka Massan stipendirahasto, LC Ylitornio, LC 
Ylitornio-Aavasaksa) 

• Ylitornion kunnan lounasraha  
Aikataulu 
Maanantai 7.10.  
 klo 01.45  lähtö lukiolta kohti Oulua  (ota eväitä aamua varten mukaan!!) 
 klo 06.00 Lento Oulu –  Helsinki 
 klo 08.00 Lento Helsinki – Lontoo    



  
 klo 09.10 paikallista aikaa, saapuminen Lontooseen 
   Metro Heathrow- Bayswater 
   Majoittuminen Columbia-hotelliin,  
   Lontoon kartta 
  
 noin klo 12.00 Lounas (koulun lounasraha) Bayswaterin alueella 

noin klo 13.30 Kiertoajelu Open top-bussilla. Kesto 2tuntia 15 min. 
 noin klo 16.30 Päivällinen (omakustanne) 
   tutustumista kaupunkiin    
 noin klo 19.30 Ryhmätöiden purku ja seuraavan päivän ohjelman läpikäynti, yhteistä  
   ohjelmaa, päivän puhe- ja kirjoitustehtävät 
 
Tiistai 8.10.  
 08.00  Aamupala hotellilla  
 10.00   the British Museum 

13.00   Lounas China Townissa (koulun lounasraha)  
  Kävely Piccadilly Cirkus -Trafalgar Square 

                        
 15.00  National Gallery  
            16.15  Kahvitauko St Martin-in-the-Fields -kirkon alla (omakustanne) 

17.00  Tutustuminen Buckinghamin palatsin alueeseen kävellen 
 18.00   Päivällinen (omakustanne) 
 noin klo 19.30 Ryhmätöiden purku, seuraavan päivän ohjelman läpikäynti, yhteistä 

ohjelmaa, päivän puhe- ja kirjoitustehtävät 
Keskiviikko 9.10. 
 08.00  Aamupala hotellilla 

10.00  Madame Tussaud’s vahakabinetti  
 12.30  Kävely Oxford Streetille ja ostoskaduille, lounas (koulun lounasraha) 
 noin klo 19.00 Yhteinen ruokailu (omakustanne) Bayswaterin alueella 
 noin klo 20.00 Ryhmätöiden purku ja seuraavan päivän ohjelman läpikäynti, yhteistä  
   ohjelmaa, päivän puhe- ja kirjoitustehtävät 
Torstai 10.10. 
    
 klo 04.15 Huoneiden luovutus  
   Tilausajo Heathrowlle, kentällä oltava 5.30  
 klo 07.30 Lento Lontoo-Helsinki, aamupala koneessa  
 klo 12.20 Saapuminen Helsinkiin  
   Lounas lentokentällä (koulun lounasraha) 
 klo 14.25 Lento Helsinki-Oulu  
 klo 15.25 Saapuminen Ouluun, linja-auto Ylitorniolle  
 noin 18.00 Ylitorniolla   
  
    
    
   






