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Äystön koulu 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on varmistaa koulutyön turvallisuus, sujuvuus 

ja ympäristön viihtyisyys. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun tiloissa, 

tapahtumissa, retkillä ja matkoilla.  Jos oppilas ei noudata sovittuja 

sääntöjä, käyttäytyy sopimattomasti tai laiminlyö tehtävänsä, hän syyllistyy 

rikkomukseen ja joutuu vastuuseen teostaan. Jokaista oppilasta kohdellaan 

tällöin mahdollisimman tasapuolisesti. 

 

Järjestyssäännöt eivät koske koulumatkoja. Koulumatkoilla noudatetaan erityistä 

varovaisuutta ja liikennesääntöjä. Kouluautoissa noudatetaan kuljettajan 

antamia ohjeita. Mikäli opettajan tai rehtorin tietoon tulee koulumatkalla 

tapahtunutta häirintää, kiusaamista tai väkivaltaa, hän ilmoittaa tapahtumissa 

osapuolina olleiden koteihin asiasta. 

 

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus  1) maksuttomaan perusopetukseen  

2) yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun  3) henkilökohtaiseen vapauteen 

ja koskemattomuuteen  4) opetukseen jokaisena koulupäivänä  5) turvalliseen 

opiskeluympäristöön: Ketään ei saa kiusata eikä vahingoittaa henkisesti tai 

fyysisesti. Toisia kouluyhteisön jäseniä kohtaan ei saa käyttää loukkaavaa 

kieltä. Heikompia oppilastovereita on suojeltava ja autettava mahdollisuuksien 

mukaan. Koulupihan leikkivälineitä on käytettävä niin, ettei synny turhia 

vaaratilanteita. 6)henkilökohtaiseen omaisuuden suojaan: Toisen kouluyhteisön 

jäsenen henkilökohtaisia tai koulun tavaroita ei saa ilman lupaa ottaa eikä 

lainata. 

 

Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana. Koulun alueeseen kuuluvat 

koulun piha ja koulurakennus. Välitunnilla ei mennä koulun taakse, kaukalon tai 

pukukopin taakse eikä myöskään päiväkodin pihalle tai sen takana kulkevalle 

tielle. Lisäksi välituntialuetta ei ole aidan takana oleva osa pihaa, jossa on 

päivän aikana autoliikennettä. Välitunnit vietetään ulkona. Pakkasraja on -20 

astetta. 

 

 



1. Oppitunnin alkaessa saavun luokkaan täsmällisesti. Läksyt ovat tehtynä ja opiskeluvälineet mukana. 

Mikäli jostain syystä myöhästyn tunnilta, koputan oveen, pyydän anteeksi ja selitän myöhästymiseni syyn. 

Jos myöhästymisiä on runsaasti, opettaja ilmoittaa asiasta huoltajille. Oppitunnin päätyttyä menen 

viivyttelemättä välitunnille, jonka vietän ulkona, ellei pakkasta ole enemmän kuin -20  c. 

Pyydän luvan poissaoloon etukäteen opettajalta. Jos poissaolo on pidempi kuin kolme päivää, lupa 

pyydetään kirjallisesti. Sitoudun tekemään koulutehtäviä poissaoloni aikana. Poissaolo sairauden takia 

ilmoitetaan mahdollisimman pian koululle puhelimen tai Wilman välityksellä. 

2.  Kännykän pidän äänettömänä koulupäivän ajan . Sen voin myös laittaa ns. kännykkäparkkiin tilanteen 

niin vaatiessa. Voimme käyttää puhelinta oppitunneilla opiskeluvälineenä, jos opettaja antaa siihen luvan.  

En kuvaa oppilastoveria enkä koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä luvatta. Olen tietoinen siitä, että 

toisesta otettua valokuvaa tai videota ei saa ilman tämän lupaa julkaista netissä, sosiaalisessa mediassa 

tai muussa julkisessa paikassa. 

3. Pukeudun koulupäivinä sään ja tilanteen mukaan. Muistan myös liikuntaan soveltuvat varusteet. Jätän 

ulkovaatteet naulakkoon ja kengät siistiin riviin aulaan. 

4.Annan sekä luokkakavereille että opettajille työrauhan. Noudatan hyviä tapoja. Tervehdin sekä oman 

kouluyhteisön jäseniä, että koululle saapuvia vierailijoita. 

5.Noudatan koulun aikuisten (opettajat, koulunkäynnin ohjaaja, siistijä, keittäjä jne.) antamia ohjeita. 

6. Ruokailen koulun ruokasalissa hyviä ruokatapoja noudattaen. En hälise tai töni ruokajonossa ja 

pöydässä keskustelen hillitysti, että kaikkien ruokarauha säilyisi. 

Jos koulupäivä kestää yli 5 h, voin ottaa mukaan terveellisen välipalan, jonka nautin ruokasalissa 

noudattaen hyviä ruokatapoja. 

7.Huolehdin omalta osaltani siitä, että koulun ympäristö säilyy siistinä, roskattomana ja hyvässä 

järjestyksessä. Käsittelen myös koulun omaisuutta huolellisesti. Ilmoitan vahingosta välittömästi 

opettajalle tai koulun henkilökunnalle. Siivoan sotkemani ja korvaan tahallisesti aiheuttamani vahingot. 

Kotiin lähetettävän laskun summa määräytyy vahingon mukaan. 

En ota kouluun mukaan tarpeettomasti rahaa tai arvokasta omaisuutta. Arvotavara ja raha ovat koulussa 

aina oppilaan omalla vastuulla. 

Laitan omiin henkilökohtaisiin esineisiini tai vaatteisiini nimeni. 

8.En tuo kouluun kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai 

aineita. Näitä ovat mm. alkoholi, tupakkatuotteet, huumausaineet, veitset, ampuma-aseet, voimakkaat 

laserosoittimet tai vastaavat esineet tai aineet. Opettajalla ja rehtorilla on tarvittaessa oikeus tarkastaa 

oppilaan tavarat ja ottaa tarvittaessa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa. 

Äystön koulun johtokunta on vahvistanut järjestyssäännöt   

____________________________                                   _________________________________ 

puheenjohtaja Tommi Valkama                                           sihteeri  Leena Hietaharju 


