
                   STS VAIHTO-OPPILASSÄÄNNÖT 

           STS:N TOIMISTOLLE PALAUTETTAVA KAPPALE

Muista, että vaihto-oppilas voidaan palauttaa kotimaahansa vanhempiensa 
kustannuksella sääntöjen rikkomisen takia, ilman nk. toista mahdollisuutta.

1.  Kunnioita isäntäperhettä ja noudata heidän sääntöjään varsinkin koskien kotiintuloaikoja, 
sinun vastuullasi olevia kotitöitä, tupakointia ja seurustelua. Sinun on saatava hyväksyntä 
isäntäperheeltäsi jos tahdot tuoda ystäviä kylään. Heidän on myös aina saatava tietää, 
missä olet, kenen kanssa ja milloin palaat. Isäntäperheen tulee myös tietää ja hyväksyä 
oppilaaan harrastukset ja muut toiminnot.

2. Alkoholin, käsittää myös oluen ja viinin, nauttiminen on kielletty. Tämä sisältää myös 
alkoholin myynnin, ostamisen ja hallussapidon.

3. Huumeiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Myös huumeiden myynti, osto hallussapito 
sekä huumeiden käyttäjien seurassa olo on ehdottomasti kiellettyä.

4. Vaihto-oppilaalla ei ole oikeutta ajaa autoa tai muita moottoriajoneuvoja vaihto-
oppilasohjelmansa aikana, vaikka hänellä olisi ajokortti.

Vain USA: Ainoa poikkeus em. sääntöihin on oppilaan osallistuminen oman koulun 
järjestämään ajo-opetukseen. Sekä omien että isäntäperheen vanhempien tulee antaa 
kirjallinen suostumus, DRIVER EDUCATION AGREEMENT AND RELEASEFORM, ajo-
opetusta varten. Kyseinen kaavake lähetetään kaikille USA:n vaihto-oppilaille ennen 
Suomesta lähtöä ja kaavakkeessa olevia sääntöjä tulee tarkasti noudattaa. Mikäli oppilas 
ajaa moottoriajoneuvoa muissa kuin DRIVER EDUCATION AND RELEASE kaavakkeessa 
mainituissa olosuhteissa, palautetaan hänet välittömästi kotimaahansa.

5. Koulunkäynti on pakolllista. Oppilaan pitää säilyttää keskitaso arvosanoissa (USA:n 
arvosana-asteikossa C-arvosana, vastaa Suomen 7-6 arvosanaa). Oppilaan tulee olla 
aktiivinen koulussa sekä osoittaa kiinnostusta koulun käyntiin. Lisäksi poissaolot ovat 
kiellettyjä. Jos koulu raportoi päinvastaisesta käytöksestä, voidaan oppilas palauttaa 
kotimaahansa. Tämä pätee myös oppilaisiin, jotka erotetaan koulusta. Oppilaat eivät voi 
ottaa vapaata koulusta lukukausien aikana matkustustarkoituksiin, paitsi poikkeustilanteissa,
jotka vaativat ensisijaisesti STS:n paikallisen toimiston ja ulkomaisen yhteistyötoimiston 
hyväksynnän sekä toissijaisesti koulun hyväksynnän.

6. Vaihto-oppilaat eivät saa tehdä matkoja paikallisalueen ulkopuolelle ilman aluevalvojan 
hyväksyntää. Aluevalvoja määrittelee paikallisalueen. Yön yli kestävät matkat ns. hyväksytyn
ryhmän (koulun tai kirkon järjestämät matkat) tai jonkun aikuisen kanssa ovat sallittuja, 
mikäli järjestö ja isäntäperhe kyseiset matkat hyväksyvät. Isäntäperheen, STS:n sekä STS 
yhteistyökumppanin hyväksymän kirjallisen luvan kanssa, oppilas voi lentää yksin 
tapaamaan sukulaisia tai perhettä, jonka joko hänen omat vanhempansa tai 
isäntäperheensä tuntee. Oppilaat eivät saa vierailla kotimaassaan vaihto-ohjelmansa aikana,
paitsi vakavan sairaustapauksen tai kuolemantapauksen sattuessa lähiomaisten piirissä.



7.  Jos oppilas matkustaa ulkomaille isäntäperheensä kanssa, on hänen etukäteen 
selvitettävä paikallisella STS toimistolla tai STS yhteistyökumppanin toimistolla, että hänen 
viisuminsa sallii esteettömän paluun isäntämaahan. Oppilaan on myös tarkistettava, että 
hänelllä on voimassa oleva vakuutus matkan aikana.

8. Liftaaminen tai vieraiden henkilöiden kyydissä matkustaminen on ehdottomasti kielletty. 
Se voi olla hengenvaarallista.

9. Jos oppilas on hakemuksessaan ilmoittanut tupakoivansa, on hänen oltava tupakoimatta 
vaihto-ohjelmansa aikana. Tupakointi on lainvastaista Yhdysvalloissa sekä monissa muissa 
ohjelmamaissamme alle 18-vuotiaalle.

10. Oppilas ei saa sitoutua minkäänlaisiin liiketoiminnallisiin sopimuksiin vaihto-ohjelmansa 
aikana. Oppilas ei voi ottaa vastaan työtä kotinsa ulkopuolelta isäntämaassa oleskelunsa 
aikana.  Ainoita poikkeuksia ovat satunnaiset työtehtävät naapurustossa kuten 
ruohonleikkuu tai lasten vahtiminen.

11. Oppilaat eivät saa tehdä mitään "elämää muuttavia" päätöksiä tai aloittaa vastaavia 
tapoja tai harrasteita vaihto-ohjelmansa aikana. Tämä sisältää uskontokunnan vaihtamisen 
(oppilas voi tutustua minkä tahansa uskonnon opinkappaleisiin), raskaaksi tulemisen sekä 
avioliiton solmimisen. Oppilaiden odotetaan pidättäytyvän seksuaalisesta kanssakäymisestä 
vaihto-ohjelman aikana. Oppilaat eivät saa muutella vartaloaan millään tavalla ohjelman 
aikana (tatuoinnit, lävistykset yms.), vaikka heillä olisi siihen hyväksyntä omilta 
vanhemmiltaan.

12. Oppilaat eivät saa katsoa elokuvia tai Internet-sivustoja, jotka sisältävät pornografiaa tai 
törkeää väkivaltaa.

13. Oppilas ei saa ladata isäntäperheestään valokuvia tai yksityisiä tiedostoja julkisille 
Internet-sivustoille, kuten Facebookiin ilman perheen hyväksyntää.

14.  Oppilaan on noudatettava kaikkia isäntämaan lakeja.

15.  Oppilaan henkilökohtainen omaisuus ei ole STS:n, STS:n yhteistyökumppaneiden eikä 
isäntäperheen vastuulla. Kaikki hukkunut tai varastettu omaisuus, mikä ei ole vakuutettu, on 
oppilaan vastuulla. jos oppilas avaa kohdemaassaan pankkitilin, tulee sen olla oppilaan 
omissa nimissä (ei siis isäntäperheen nimissä). Oppilas on itse vastuussa 
vakuutuksestaan ja vakuutuksen kattavuus on tarkistettava kaikissa tilanteissa.

16. Järjestö ei salli vanhempien vierailua lastensa luona vaihto-ohjelman aikana. Jos 
vierailua suunnitellaan, tulee se ehdottomasti ajoittaa lukuvuoden loppuun koulun 
päättymisen jälkeen. Ainoastaan oppilaan omat vanhemmat voivat vierailla oppilaan luona ja
oppilaan sisarukset vain vanhempien mukana.

17.  Jos oppilaalla todetaan syömishäiriö tai muu psykiatrinen sairaus kohdemaassa, oppilas
palautetaan takaisin kotimaahansa. Vakuutus ei kata tämäntyyppisiä sairauksia eikä STS 
pysty tarjoamaan vaadittavaa hoitoa, jota oppilaat joilla näitä sairauksia on, tarvitsevat.

18.  Oppilaiden on palattava kotimaahansa vaihto-ohjelman jälkeen. He eivät saa jäädä 
kohdemaahansa oleskelemaan koulun loputtua.

19. Oppilaiden on kunnioitettava kaikkia STS:n ja STS:n yhteistyökumppaneiden 
edustajia ja heidän tekemiä päätöksiä.



20.  Kaikki oppilaat ovat vastuullisia kunnioittamaan ja noudattamaan kaikkia STS:n ja
STS:n yhteistyökumppaneiden sääntöjä koko vaihto-ohjelman ajan. Yhdenkin 
säännön rikkominen voi aiheuttaa aikaistetun kotiinpaluun oppilaan kotimaahan 
oppilaan omien vanhempien tai lainvoimaisen huoltajan kustannuksella ilman 
ohjelmahinnan palautusta.

21.  STS ei takaa oppilaan valmistumista paikallisesta koulusta, pääsyä urheilujoukkueisiin 
tai ajokortin suoritusmahdollisuutta.

22.  Olemme vastaanottaneet STS High Schoolin erityisehdot sekä Yleiset 
valmismatkaehdot.

_________________________________________            _______________
Oppilaan allekirjoitus ja nimenselvennys                                             Paikka / Päiväys
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Oppilaan vanhemman/huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys                 Paikka / Päiväys
                                      

__________________________________________         _________________
Oppilaan vanhemman/huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys                 Paikka / Päiväys 

                                       


