
 
 

VALVOJALOMAKE NUORISORYHMÄN VALVOJALLE 
RISTEILYJEN SUNNUNTAI-TORSTAI –LÄHDÖT SEKÄ REITTIMATKAT JA PÄIVÄRISTEILYT JOKA PÄIVÄ 
 
Ohjeet nuorisoryhmän valvojalle 
Tervetuloa Tallink Siljalle! Toivomme kaikkien matkustajien viihtyvän laivoillamme. Oheiset ”pelisäännöt” on laadittu 
yhteisen viihtyisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Tutustuttehan ohjeisiin yhdessä jo ennen matkaa! 

Ryhmä + ryhmänvalvoja muodostaa joukkueen, missä ryhmänvalvoja toimii joukkueensa ”kipparina” edustaen 
ryhmäänsä kaikissa asioissa. On tärkeää, että valvoja tuntee omat nuorensa ja nämä hänet. Ryhmänvalvojaksi 
suostuvan henkilön tulee mieltää, että kysymyksessä ei ole mikään pelkkä muodollisuus vaan vastuullinen 
tehtävä. Ryhmänjohtajan ja -valvojien tulee olla satamassa viimeistään 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä. Kiitämme 
yhteistyöstä – sillä varmistamme kaikille onnistuneen matkan! 
 

Ryhmänvalvojan tulee: 
 olla itse vähintään 25-vuotias 

 huolehtia ryhmästään koko matkan ajan 

 yöpyä samassa hyttiluokassa muiden ryhmän jäsenten kanssa 

 ilmoittaa ryhmän jäsenille, että laivalla tulee noudattaa Tallink Siljan järjestyssääntöjä ja aluksen päällikön 

antamia määräyksiä 

 huolehtia siitä, että koko ryhmä menee yhdessä laivaan 

 tarkistaa, että laivalle ei oteta mukaan omia alkoholijuomia, cd-soittimia tai spraymaaleja 

 tutustua laivan turvaohjeisiin ja kehottaa myös ryhmän jäseniä tutustumaan niihin 

 valvoa ryhmän käyttäytymistä laivalla koko matkan ajan ja puuttua välittömästi kaikkiin järjestyshäiriöihin 

 ottaa yhteys (infon kautta) aluksen järjestysmiehiin tilanteen niin vaatiessa. Laivan info-piste palvelee ympäri 

vuorokauden 

 viestittää ryhmän jäsenille, että hauskaa saa pitää, kunhan kanssamatkustajat eivät siitä kärsi 

 huolehtia, että klo 23 jälkeen vallitsee hiljaisuus ryhmän hyttikäytävällä 

 pystyä toimimaan kaikissa tilanteissa ryhmän, kanssamatkustajien ja varustamon edun mukaisesti 

 valvoa, etteivät ryhmän alaikäiset jäsenet nauti alkoholijuomia 

 muistaa, että alkoholijuomien välittäminen alaikäisille on rangaistava teko 

 viestittää, että ryhmän jäsenillä on vastuu aiheutetuista vahingoista ja järjestyshäiriöistä 

 viestittää, että ryhmän, ryhmän jäsenen tai valvojan asiaton toiminta alukselle voi pahimmassa tapauksessa 

johtaa aluksesta poistamiseen ja jättämiseen seuraavaan satamaan. 

 
Sitoudun Tallink Silja Oy:n ryhmänvalvojaohjeisiin 

Paikka ja päivämäärä 

 
Ryhmänvalvojan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) 

 
 

Ryhmänvalvojan hyttinumero  

 
Allekirjoitus 

 
 

 
Otan vastuun seuraavista nuorista: 
Valvottavien nuorten nimet (ja mahdolliset hytit, hyttinumero täytetään satamassa). Tekstaa selvästi.  
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