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LUKU 5 
OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ 

KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN 
Porin Kristillisen koulun opetussuunnitelma 

koulukohtainen osuus 1.8.2016  

5.1 YHTEINEN VASTUU KOULUPÄIVÄSTÄ 

 

 

Vastuu turvallisesta ja hyvästä koulupäivästä kuuluu koulun koko henkilökunnalle. 

Jokainen koulun aikuinen edistää oppilaiden hyvinvointia, kasvua ja oppimista. 

Periaatteena on, että koko koulu kasvattaa. Kaikilla aikuisilla on velvollisuus tarvittaessa 

puuttua turvallisuus- ja kasvatustilanteisiin. Luokanopettaja tai luokanvalvoja on 

ensisijaisesti vastuussa yksittäisen oppilaan koulupäivästä. 

 

Porin Kristillisessä koulussa pyritään luomaan viihtyisä ja turvallinen kouluympäristö 

asianmukaisine tiloineen ja välineineen. Välitunneilla on aina vähintään yksi opettaja. 

Hänen lisäkseen välitunneilla oppilaita valvoo kouluavustajia. Koulu on mukana KiVa-

kouluohjelmassa. Koko kouluyhteisön, niin oppilaiden kuin henkilökunnan jäsenten, 

tehtävänä on puuttua kiusaamistapauksiin tai vähintään ilmoittaa, mikäli huomaa 

sellaista. Koulun retkillä huolehditaan, että mukaan lähtee riittävä määrä aikuisia. 

Opettajan avuksi voi tilanteesta riippuen lähteä myös oppilaiden vanhempia. 

 

Keskeiset tavoitteet ja toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja 

yhteistyön järjestämiseksi on tarkemmin kirjattu koulutyötä tukeviin suunnitelmiin, kuten 

turvallisuussuunnitelmaan, suunnitelmaan kiusaamisen ehkäisemiseksi, 

kriisisuunnitelmaan, pelastussuunnitelmaan sekä opetussuunnitelman lukuun, jossa 

käsitellään oppilashuoltoa. Rehtori huolehtii, että suunnitelmat ovat ajan tasalla ja ne 

käydään säännöllisesti läpi henkilökunnan ja soveltuvin osin oppilaiden ja heidän 

huoltajiensa kanssa. 
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5.2 YHTEISTYÖ 

Oppilaiden osallisuus 
 
Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa koulun käytänteisiin mm. oppilaskuntatyön kautta. 

Porin Kristillisessä koulussa toimivat 1-6 luokkien ja 7-9 luokkien oppilaskunnat. 

Oppilaskunnat tekevät aloitteita mm. viihtyisään kouluympäristöön liittyvissä asioissa. 

Ne osallistuvat erilaisten teemapäivien ja projektien järjestämiseen. Oppilaskunnan 

edustajat osallistuvat koulun kehittämiseen liittyviin keskusteluihin ja suunnitteluun. 7-9 

luokkien oppilaskunnan edustajat osallistuvat myös Porin kaupungin alueparlamenttiin. 

 

Oppilaat osallistuvat koulun järjestyssääntöjen valmisteluun, näin jokaisen on helpompi 

sitoutua niiden noudattamiseen. 

 

Oppimisen, oppimisympäristöjen, työtapojen ja eriyttämisen suunnitteluun oppilaat 

osallistuvat opettajiensa johdolla, kun suunnitellaan opiskelua ryhmässä tai yksilöllisesti. 

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. 

 

Koulukummitoiminta luo pienemmille oppilaille tukiverkostoa vanhemmista oppilaista. 

Kodin ja koulun yhteistyö 
 
Porin Kristillinen koulu tekee säännöllistä yhteistyötä kotien kanssa. Tavoitteena on, että 
vanhemmat ja lapset kokevat tulevansa kuulluksi. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 
perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja arvostukseen, jonka tavoitteena on 
toimiva yhteistyö lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.  
 
Tiedonkulku pyritään järjestämään niin, että kodeille muodostuu selkeä kuva koulun 
toiminnasta ja tapahtumista. Koulu käyttää aktiivisesti ja monipuolisesti eri 
tiedotuskanavia. 
 
Tulevat oppilaat ja heidän huoltajansa kutsutaan keskusteluun, jossa heille selvitetään 
koulun toimintakulttuuria ja kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa erityistä 
koulutustehtävää. Tapaamisen kautta tuleva luokanopettaja ja rehtori tulevat tutuiksi. 
Koulu järjestää koulutulokkaille tutustumistilaisuuden keväällä.  
 
Huoltajille järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa luokka- tai vuosiluokkakohtainen 
vanhempainilta. Vuosittain koulu järjestää Kodin ja koulun -päivän, joka on ollut 
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yhteinen lauantaikoulupäivä koko perheelle. Koulu järjestää vanhempainkoulutusta 
oppilaan oppimisen, kasvun ja kasvatuksen tukemiseksi. Vanhempainvartteja 
järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa. Tarpeen mukaan järjestetään 
oppilashuollollisia palavereja. 
 
Koti ja koulu tekevät yhteistyötä myös erilaisten tapahtumien ja myyjäisten 
järjestämisessä vanhempain toimikunnan kautta.  

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa 
 
Porin Kristillisen koulun opettajakunta toimii yhdessä ja tukee toinen toistaan. Koulun 
opetus- ja muu henkilökunta tekevät yhteistyötä kasvatus- ja opetustavoitteiden 
toteuttamiseksi. Koulun yhteydessä sijaitsevan päiväkodin kanssa tehdään yhteistyötä. 
Alkuopetus ja esiopetus tekevät yhteistyötä retkien ja eri aihepiireihin keskittyvien 
toiminnallisten aamupäivien muodossa. 
 
Opetuksen ja erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa 
korostuvat koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 
 
Koulujen välinen yhteistyö korostuu nivelvaiheissa ja muissa oppilaan siirtymävaiheissa. 
Nivelvaiheyhteistyössä keskeisiä yhteistyötahoja ovat esiopetus ja toisen asteen 
koulutuksen järjestäjät. Toisen asteen koulutukseen siirtymisen tueksi Porin kaupunki 
on laatinut nivelvaiheohjauksen käsikirjan. Yläkoululta siirtyvien oppilaiden perheille 
järjestetään 2. asteen oppilaitoksissa vanhempainiltoja. 
 
Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on yksi Porin kaupungin kehittämisen 
painopisteistä. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on laadittu Nuorten porilaisten 
marssi vaikuttamisen toimintamalliksi. Porilaiset lapset ja nuoret vaikuttavat 
oppilaskuntien, alueparlamenttien, nuorisovaltuuston ja verkkodemokratian kautta 
kaupungin päätöksentekoon. Lisäksi kaupungissa järjestetään johtaville 
luottamushenkilöille ja virkamiehille suunnattu kyselytunti. 
 
Porin Kristillinen koulu tekee tiiviisti yhteistyötä Porin kaupungin kanssa. Rehtori 
osallistuu kunnallisiin rehtorikokouksiin ja Porin kaupungin oppilashuollon ohjausryhmän 
HYRY:n kokoontumisiin. 
 
Yhteistyötä tehdään paikallisten toisen asteen oppilaitosten, seurakuntien, järjestöjen ja 
urheiluseurojen kanssa. Suomen kristillisillä kouluilla on toimiva valtakunnallinen 
yhteistyöverkosto, jossa myös Porin koulu on mukana. Kristillisten koulujen yhteisen 
Osaava- hankkeen kautta Porin Kristillinen koulu on mukana erilaisissa koulutus- ja 
kehityshankkeissa. 
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5.3 KASVATUSKESKUSTELUT JA KURINPIDOLLISTEN KEINOJEN 
KÄYTTÖ 

Kasvatuskeskustelu 
Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puututtaessa oppilaan negatiiviseen 
käytökseen ja sen tarkoituksena on löytää positiivisia keinoja oppilaan käyttäytymisen 
parantamiseksi.  
 
Kasvatuskeskusteluun voidaan määrätä oppilas, joka  

1. häiritsee opetusta tai  
2. muuten rikkoo koulun järjestyssääntöjä tai  
3. menettelee vilpillisesti tai  
4. kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän 

ihmisarvoaan loukkaavasti.  
 
Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa keskustellen nimetä 
toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti ja selvittää syyt ja seuraukset asialle ja 
kuulla oppilaan näkökulma tilanteesta. Keskustelussa pyritään huomaamaan myös 
laajemmin syitä käyttäytymiselle. Tärkeää on myös yhdessä oppilaan kanssa pohtia 
keinot tilanteen korjaamiseksi ja miettiä vaihtoehtoista tapaa toimia vastaavanlaisissa 
tilanteissa jatkossa.  
 
Kasvatuskeskustelu voi kestää enintään kaksi tuntia. Kasvatuskeskustelu voidaan 
järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. 
Keskustelun yhteydessä oppilaalta voidaan pyytää kirjallinen selvitys tapahtuneesta. 
Rehtori, luokanopettaja tai luokanvalvoja määrää kasvatuskeskustelun ja sen 
ajankohdan. Kasvatuskeskustelun järjestämisestä ilmoitetaan huoltajalle ja hänelle 
tarjotaan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä. 
Kasvatuskeskusteluun voivat oppilaan lisäksi osallistua ne koulun henkilökuntaan 
kuuluvat, jotka osallistuvat oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon. 
Kasvatuskeskustelun käy ensisijaisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja. 
Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää osissa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. 
Oppilas ei saa olla poissa opetuksesta. Opettaja ilmoittaa asiasta huoltajalle etukäteen, 
dokumentoi keskustelun ja huolehtii seurannasta. 
 

Luokasta poistaminen  
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin 
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan tai koulun 
järjestämästä tilaisuudesta. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Päätöksen asiasta 
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tekee opettaja tai rehtori. Päätös kirjataan. Päätöksestä ilmoitetaan huoltajalle ja 
kuraattorille.  

Opetuksen evääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi 
Jos on olemassa vaara, että muiden oppilaiden turvallisuus kärsii tai opetus 
kohtuuttomasti häiriintyy, voidaan oppilaalta evätä oikeus osallistua opetukseen jäljellä 
olevan työpäivän ajaksi. Päätöksen tekee rehtori kuultuaan opettaja. Päätös kirjataan. 
Päätöksestä ilmoitetaan oppilaan huoltajalle sekä kuraattorille. 

Jälki-istunto 
Oppilas, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestyssääntöä tai menettelee vilpillisesti, 
voidaan myös määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Päätöksen tekee 
opettaja tai rehtori. Oppilasta ja huoltajaa on kuultava asiassa. Jälki-istunnossa voidaan 
teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä tai avustamista yhteisen toiminnan 
järjestämisessä. Tehtävien tulee olla oikeassa suhteessa tekoon tai laiminlyöntiin ottaen 
huomioon oppilaan ikä ja kehitystaso. Päätös kirjataan. 
 
Oppilas, jolle on jo määrätty kolme jälki-istuntoa, ohjataan kuraattorille. Oppilas, joka on 
jättänyt tulematta kahteen jälki-istuntoon, ohjataan kuraattorille. 

Kirjallinen varoitus 
Oppilaalle, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestyssääntöjä tai menettelee vilpillisesti, 
voidaan antaa kirjallinen varoitus. Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää rehtori. 
Yksilöidään teko tai laiminlyönti, oppilasta ja huoltajaa kuullaan sekä hankitaan muu 
tarpeellinen selvitys. Rehtori antaa kirjallisen hallinnollisen päätöksen 
valitusosoituksineen huoltajalle. Ilmoitettava kuraattorille. 

Määräaikainen erottaminen 
Vakava rikkomus tai, jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai 
kirjallisen varoituksen saatuaan, voi johtaa erottamiseen enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. Rehtori tekee kirjallisen hallinnollisen päätöksen valitusosoituksineen. 
Päätöksessä yksilöidään teko tai laiminlyönti. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen 
erottamista. Hankitaan muu tarpeellinen selvitys. Asiasta ilmoitetaan kuraattorille ja 
oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuollollinen tuki. 
 

Voimakeinojen käyttö 
Opettajalla ja rehtorilla on yksin tai yhdessä oikeus poistaa oppilas, joka ei tottele 
suullista määräystä poistua. Vastarintaa tekevä oppilas voidaan poistaa voimakeinoin 
(huomioitava ikä, tilanteen vakavuus ja tilanteen kokonaisarviointi). Mikäli 
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kurinpitomenettelyjen yhteydessä joudutaan käyttämään voimakeinoja, on tehtävä 
kirjallinen selvitys, joka annetaan opetuksenjärjestäjälle ja arkistoidaan oppilaan 
papereihin. 

Vaaralliset esineet koulussa 
 Kouluun ei saa tuoda eikä koulupäivän aikana pitää halussa sellaisia esineitä tai 

aineita, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty 

 Omaa tai toisen turvallisuutta varantavia tai erityisesti omaisuuden 
vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita ei saa tuoda kouluun ilman 
erityistä syytä tai perustetta 

 Näiden tavaroiden ja aineiden säilytyksestä koulupäivänä aikana sovitaan 
erikseen rehtorin kanssa  

Oppilaan tavaroita koskeva tarkastus- ja poisotto-oikeus 
 Opettaja tai rehtori voivat pyytää oppilasta antamaan pois kielletyn tai vaarallisen 

esineen. 

 Tarvittaessa opettaja tai rehtori, yksin tai yhdessä, saavat ottaa tavaran haltuun, 
jos poisottaminen voidaan tehdä turvallisesti. Tilanteessa voidaan käyttää 
välttämättömiä voimakeinoja. Tällöin asiasta annetaan kirjallinen selvitys. 
Oppilaan tarkastaminen ja esineiden haltuunottaminen kirjataan aina ylös. 
Haltuunottamisesta ja tarkastamisesta ilmoitetaan alaikäisen oppilaan huoltajille, 
jos mahdollista jo ennen toimenpidettä. Tarvittaessa pyydetään poliisi paikalle.  

 Opettaja tai rehtori tarkastavat tarvittaessa oppilaan mukana olevat tavarat (esim. 
koululaukku ja penaali), jos kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen 
hallussapito on ilmeistä ja oppilas kieltäytyy niitä luovuttamasta. Tarvittaessa 
tarkastetaan myös oppilaan käytössä ja koulun tiloissa oleva säilytystila.  

 Opettaja voi ottaa kännykän tai muun elektronisen laitteen pois, jos sitä 
käytetään vastoin opettajan ohjeita tai se häiritsee oppituntia.  

Oppilaan tarkastusoikeus 
 Välttämättömässä tilanteessa oppilaan vaatteet tarkastetaan (esim. taskut, 

lompakko) päällisin puolin ilman voimakeinoja. 

 Ennen tarkastusta oppilaalle ilmoitetaan tarkastuksen syy ja sen perustelu (esim. 
näköhavainto, toisen viranomaisen tai huoltajan ilmoitus ym.) 

 Tarkastuksen suorittaa samaa sukupuolta oleva opettaja tai rehtori. 

 Tarkastuksessa pitää olla läsnä myös toinen täysi-ikäinen talon henkilökuntaan 
kuuluva. Oppilas voi myös pyytää paikalle haluamaansa aikuista, jos hänet on 
mahdollista saada paikalle. 

 Oppilaan tarkastus tehdään tiloissa (esim. rehtorin kanslia tai käytävällä), jossa 
esim. laukun sisältöä ei tarvitse näyttää muille oppilaille.  
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 Jos tavara on esimerkiksi paidan alla ihoa vasten, kutsutaan poliisi paikalle 
(henkilötarkastus). Vain poliisilla on oikeus tarkastukseen tietyillä kehon alueilla. 
Aikuisilla pitää olla tieto häiritsevästä esineestä tai aineesta.  

Tavaroiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 
 Tavarat ja aineet luovutetaan oppilaalle tai hänen huoltajalleen takaisin 

mahdollisimman pian samana päivänä jos mahdollista. 

 Sellaiset aineet ja tavarat luovutetaan vain huoltajille, joita ei saa olla alaikäisen 
hallussa. 

 Julkisella paikalla kielletyt esineet tai vaaralliset aineet (esim. huumausaineet, 
ampuma-aseet tai niiden osat yms.) luovutetaan vain poliisille. 

 Tavarat ja aineet voidaan hävittää todistajan eli toisen aikuisen läsnäollessa, jos 
huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa ilmoittamisesta nouda niitä.  

 Luovuttaminen ja hävittäminen pitää kirjata ylös.  
 
Kurinpitomenettelyiden ja kurinpitorangaistusten toteutumista seurataan lukuvuosittain. 
Kevätlukukauden lopussa tilanteesta tehdään yhteenveto ja tuodaan koulun 
hyvinvointiryhmän tietoon. Hyvinvointiryhmä arvioi ja suunnittelee jatkotoimia, mikäli 
tuloksissa on jotakin huolestuttavaa. 
 
Opettajakunta perehdytetään kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämiseen lukuvuoden 
alussa. Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan asiasta lukuvuoden alussa. 
 

5.4 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTAPOJA 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 
 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus on yksi opetuksen muoto. Etäyhteyksiä hyödyntävän 
opetuksen tavoitteena on parantaa opetustarjonnan monipuolisuutta sekä lisätä 
alueellista ja kansallista tasavertaisuutta harvinaisten oppiaineiden opiskelussa.  
 
Kun opetus järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen, koulutuksen järjestäjällä on vastuu 
valvoa opetuksen laatua. Opetusta järjestävä taho vastaa opetuksen toteuttamisesta 
opetussuunnitelman mukaisesti ja oppimisen arvioinnista. Etäopetusta vastaanottavalla 
koululla on vastuu oppilaiden valvonnasta sekä tarvittavien tilojen ja välineiden 
järjestämisestä opetusta varten. Etäopetuksen valvoja huolehtii yleisestä järjestyksestä 
ja tekniikan toimimisesta. Vastaanottava koulu huolehtii oman koulunsa ja oppilaiden 
osalta yhteydenpidosta opetusta antavaan tahoon.  
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Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus ei korvaa lähiopetusta, mutta sitä voidaan erityisesti 
hyödyntää esimerkiksi katsomusaineiden ja harvinaisten kielten opetuksessa tai 
tilanteissa, joissa oppilas on terveydellisistä syistä pitkään koulusta pois. 
Terveydellisistä syistä kotona opiskelevat oppilaat voivat osallistua koulun ja luokan 
toimintaan etäyhteyksien avulla. 
 
Porin Kristillisessä koulussa etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta voidaan antaa 
tapauskohtaisesti oppilaan tai huoltajan toiveesta tilanteessa, jossa oppilas ei 
terveydellisistä syistä kykene osallistumaan normaaliin opetukseen. Tällöin 
hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa mahdollisuuksien mukaan. 
 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 
 

Porin Kristillisessä koulussa oppiaineiden oppimäärät on jaettu vuosiluokkiin ja opetus 
on pääsääntöisesti vuosiluokkiin sidottua. Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua voidaan 
käyttää yksittäisen oppilaan kohdalla, jolloin siitä tehdään rehtorin hallinnollinen päätös.  
 
Kun opinnoissa edetään vuosiluokkiin sitomattoman järjestelmän mukaan, oppiaineiden 
tuntimäärät, tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain. Lisäksi 
oppimissuunnitelmassa kuvataan ne tiedot ja taidot, jotka ovat kunkin 
opintokokonaisuuden opiskelun aloittamisen edellytyksenä sekä miten oppilaan 
suorituksia ja opintojen etenemistä seurataan ja dokumentoidaan. Lisäksi määritellään, 
mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia.  
 
Mikäli oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, edellä mainitut asiat kirjataan 
henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.  
 
Vuosiluokkiin sitomattoman järjestelmän mukaan opiskeleva oppilas saa lukukauden 
päätteeksi todistuksen hyväksytysti suorittamistaan opintokokonaisuuksista ja siirtyy 
seuraavalle luokalle jatkamaan opintojaan siitä, mihin ne edellisenä lukuvuonna jäivät. 
Oppilas ei jää luokalleen puuttuvien tai hylättyjen suoritusten vuoksi, vaan luokalle 
voidaan jättää ainoastaan yleisen huonon koulumenestyksen vuoksi. Eri oppiaineiden 
opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman 
opinto-ohjelman mukaisesti. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai erityisen tuen 
oppilaan ollessa kyseessä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS).  
 
Porin Kristillisessä koulussa käytetään vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua silloin, kun 
oppiainekohtainen eteneminen vuosiluokkatasoa hitaammin tai nopeammin on 
tarkoituksenmukaista oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kannalta. Etenkin opintojen 
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keskeyttämistä ehkäisevänä keinona vuosiluokkiin sitomaton opetusjärjestely on 
perusteltua. Opetusjärjestelyyn päädytään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa 
kanssa.  

Yhdysluokkaopetus 
 

Porin Kristillisellä koululla käytetään yhdysluokkaopetusta. Luokkajaot ovat 1-2 -luokka, 
3-4 -luokka ja 5-6 -luokka. 7-9 luokilla osa oppiaineista opetetaan yhdysluokissa, mutta 
tällöin opiskeltava kurssi on kaikilla sama. Äidinkielen ja vieraiden kielten opetus 
toteutetaan kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti. Matematiikassa edetään 
pääasiassa vuosiluokkien mukaisesti. Reaaliaineiden opetus vuosiluokilla 1-6 
toteutetaan vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Vuorokursseittain opiskeltaessa 
huolehditaan opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. 
Oppilaan siirtyessä toisesta koulusta, selvitetään, mitä kursseja hän on käynyt. Hänelle 
laaditaan oma oppimissuunnitelma, mikäli hänen aikaisempi opiskelunsa poikkeaa 
koulun kurssijaosta. 

Joustava perusopetus 
 

Joustava perusopetus on tarkoitettu 7–9 -luokkien oppilaille, jotka ovat vaarassa jäädä 
ilman päättötodistusta. Opetus järjestetään yksin tai muutaman oppilaan ryhmässä 
harkinnan mukaan. Opetus järjestetään koulussa ja koulun ulkopuolisissa 
oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita 
käyttäen. Oppilaat osallistuvat soveltuvin osin yleisopetuksen ryhmiin esimerkiksi 
valinnaisaineissa ja taide- ja taitoaineissa. 
 
Porin Kristillinen koulu ei järjestä joustavaa perusopetusta. 
 

Opetus erityisissä tilanteissa 
   
Oppilaan sairastumisen tai muun vaikean elämäntilanteen estäessä koulunkäynnin, 
opetus järjestetään oppilaan tarpeiden mukaan tilanteen vaatimalla tavalla. 
Sairaalaopetusta järjestetään Porissa Tiilimäen koulussa. Sairaalaopetuksessa olevien 
oppilaiden osalta huolehditaan tarvittavista tiedonsiirtoluvista oppilaan oman koulun ja 
sairaalakoulun välillä. Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö oppilaiden huoltajien 
kanssa ovat keskeistä oppilaan koulunkäynnin järjestämisessä. Perusopetuksen 
päättövaiheessa korostuu yhteistyö oppilaan oman koulun oppilaanohjaajan kanssa.  
 
Oppilaan siirtyessä sairaalaopetukseen ja palatessa sieltä takaisin omaan kouluunsa, 
tehdään tiivistä yhteistyötä sairaalaopetuksen yksikön kanssa oppilaan nivelvaiheen 
onnistumiseksi. Nivelvaihe suunnitellaan aina yksilökohtaisesti. Nivelvaiheessa on 
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tärkeää jakaa tietoa hyväksi todetuista käytänteistä oppilaan opetuksen järjestämisessä 
sekä erityisistä tarpeista. 
 
Erityisissä tilanteissa annettavassa opetuksessa (oppilaan kilpailumatka tai valmennus) 
voidaan myös hyödyntää etäyhteyksiä ja Pedanettiä. Mikäli oppilas määrätään 
poistumaan opetuksesta kesken koulupäivän, koulu ilmoittaa huoltajalle ja neuvottelee 
tämän kanssa jatkotoimenpiteistä. Mikäli oppilas on erotettu koulusta, 
oppimissuunnitelma laaditaan huoltajien, rehtorin, erityisopettajan ja muiden opettajien 
kanssa yhdessä. 
 
 

5.5 PERUSOPETUKSEN TAVOITTEITA TUKEVA MUU TOIMINTA 

 
Porin Kristillinen koulu tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Tapahtumat, 
projektit, oppimiskokonaisuudet ja kerhotoiminta, jotka tukevat oppimista ja hyvinvointia, 
on mahdollista toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjasto- 
palveluiden, yritysten, vanhempien tai muiden oppilaitosten kanssa. Monipuoliset 
oppimisympäristöt kasvattavat oppilaiden opiskelumotivaatiota ja mahdollistavat erilaisia 
elämyksellisiä oppimistilanteita. 
 
Erilaiset koulun toimijaryhmät, kuten oppilaskunta ja yhteisöllinen hyvinvointiryhmä, 
hyödyntävät sidosryhmien tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia. 

Koulun kerhotoiminta 
 

Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, jonka lähtökohtana ovat 
koulun kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet. Koulupäivän jälkeen 
järjestettävänä ohjattuna toimintana se lisää koulun yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä 
sekä rikastuttaa koulun toimintakulttuuria. Kerhotoiminta tukee oppilaan päivän 
kokonaisuutta ja edistää oppilaiden hyvinvointia. Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota 
monipuolista ja laadukasta toimintaa lapsille ja nuorille, tutustuttaa heitä erilaisiin vapaa-
ajan toimintoihin ja innostaa aktiiviseen elämään. Keskeistä ovat onnistumisen 
kokemukset ja mahdollisuus soveltaa koulussa opittua. Kerhotoiminnan tavoitteena on 
myös lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastamiseen. 
Kerhotoiminnassa tarjotaan oppilaille osallistumisen mahdollisuuksia. 
 
Porin Kristillisen koulun kerhotoimintaa koordinoi opettajakunta ja toimintaa valvoo 
johtokunta. Kerhotoiminnan johtava ajatus on, että jokaiselle oppilaalle löytyisi 
mahdollisuus osallistua johonkin kerhoon ja kokea osallisuutta kouluyhteisöön 
oppituntien ulkopuolella. Kerhoja pyritään järjestämään oppilaiden toiveet huomioiden, 
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jolloin sitoutuminen toimintaan ja harrastukseen on pitkäjänteistä. Yläkoulun oppilailla 
on ollut mahdollisuus suorittaa hygieniapassi kerhotoiminnan kautta. Kerhotoiminta on 
oppilaalle maksutonta ja vapaaehtoista. Porin Kristillinen koulu tarkentaa vuosittain 
kerhotoiminnan toteuttamisen lukuvuosisuunnitelmassaan. 

Koulun kirjastotoiminta 
 

Porin Kristillinen koulu käyttää Satakunnan maakuntakirjaston palveluja pääkirjaston 
lisäksi kirjastoautossa. Kirjastot tarjoavat kouluille mm. tiedonhaun opetusta, 
kirjavinkkausta, kirjojen lainausta luokille, lukudiplomeja, satutunteja ja teemapäiviä.  

Kouluruokailu 
 

Porin Kristillisessä koulussa tarjotaan koululounas, joka edistää oppilaan terveyttä ja 
työtehoa sekä hyviä tapoja. Ruokailutilanne on hyvinvointiin liittyvä päivittäinen 
oppimisympäristö. Ohjaus on ikäkauden ja edellytykset huomioon ottavaa 
ruokakasvatusta, joka tukee oppilaiden myönteistä kokemusta kouluruokailusta, 
kehittää ruokaosaamista ja tukee myös kuluttajatietoisuuden kehittymistä.  
 
Kouluruoka täydentää kotona tapahtuvaa ruokailua, ohjaa terveelliseen ravitsemukseen 
sekä kehittää hyviä ruokailutottumuksia. Oppilaita kannustetaan valitsemaan 
suositusten mukaisesti koostettuja ja kohtuullisen kokoisia aterioita sekä oivaltamaan 
niiden ja ruokailutilanteen merkitys hyvinvoinnilleen. Hyvien ruokailutapojen 
noudattaminen ja toisen ihmisen huomioon ottava käyttäytyminen on merkittävä 
sosiaalisen kasvun oppimistilanne. Oppilaita ohjataan myös ruokaa ja ruokailua 
arvostavaan käytökseen. Päivittäinen ruokailu on näin ollen tärkeä osa koulun opetus- 
ja kasvatustehtävää. 
 
Porin Kristillisellä koululla on jakelukeittiö, jossa oma henkilökunta vastaa ruoan 
esillelaitosta. Hyvä kouluateria on maukas, terveellinen, monipuolinen ja vaihteleva. 
Oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailun suunnitteluun ja 
toteuttamiseen, mikä tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Oppilaskunta tekee 
ehdotuksia ruokalajien suhteen ja näin he ovat päässeet vaikuttamaan, millaista ruokaa 
koululla syödään. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon 
henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan yksilöllisissä 
ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa. 
 
Oppilaalla tai henkilökunnan jäsenellä voi olla erityistarpeita ruokailuun liittyen. Ruokailu 
järjestetään niin, että kaikilla koulupäivään osallistuvilla on mahdollisuus osallistua 
siihen. Retkipäivinä ruokailu järjestetään joko tilaamalla eväät tai järjestämällä ruokailu 
retkikohteeseen.  
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Pitkinä koulupäivinä oppilas voi tuoda kotoaan ravitsevia eväitä, jotka varmistavat 
jaksamisen koulupäivän aikana. 

Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat  
 
Opintokäyntien, opintoretkien, teemapäivien ja -viikkojen sekä päivänavausten teemat 
valitaan Porin Kristillisessä koulussa siten, että ne tukevat laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteita ja koulun toimintakulttuuria. Yhteiset tapahtumat ja päivänavaukset voivat 
myös olla osa monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista. Edellä mainitut 
tapahtumat järjestetään siten, että oppilailla on mahdollisuus osallistua niiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilaiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä 
huomiota. 
 
Porin Kristillisessä koulussa koulupäivä aloitetaan pääsääntöisesti opetusryhmän 
yhteisellä päivänavauksella. Päivänavauksien järjestämisessä tehdään yhteistyötä 
oppilaiden sekä Porin eri kristillisten seurakuntien kanssa. Koulupäivää rytmittävät 
välitunnit. Välituntien järjestämisessä pyritään oppilaiden aktiivisuuden lisäämiseen. 
Pitkien välituntien aikana voidaan järjestää oppilaiden liikkumista edistäviä toimintoja. 
Koulupäivän jaksottaminen opetusjaksoihin ja välitunteihin kirjataan koulun 
lukuvuosisuunnitelmaan. 
 
Opintoretket, leirikoulut, tapahtumat, teemapäivät ja -viikot kirjataan koulun 
lukuvuosisuunnitelmaan. Opintoretket voivat ylittää työjärjestyksen mukaisen 
koulupäivän pituuden ja ruokailu voi tapahtua muualla kuin koulussa. Opintokäynti on 
koulupäivän aikana toteutettava vierailu, jossa ruokailu tapahtuu yleensä koululla. 
Opintokäyntejä ei kirjata vuosisuunnitelmaan. Opintoretki muuttuu leirikouluksi, kun 
kohteessa yövytään. Leirikouluista tehdään oma suunnitelma, jossa määritellään 
vastuut. Opintokäynnit ja leirikoulut tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön 
laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden 
kanssa. Ne lisäävät myös oppilaan vastuullisuutta ja mahdollisuutta siirtää opittua 
arkielämän eri tilanteisiin. 

Koulumatkat ja koulukuljetukset sekä liikenneturvallisuus 
 
Porin Kristillisen koulun oppilaat kulkevat koulumatkat huoltajan vastuulla. Tämä 
tiedotetaan huoltajille jo kouluun hakeutumisvaiheessa. Huoltajat ovat ensisijaisesti 
velvollisia ohjaamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Koulu tukee 
vanhempien kasvatustehtävää. Syksyllä koulujen alkaessa kerrataan liikennesääntöjä ja 
niitä harjoitellaan käytännössä pitkin vuotta aina, kun siirrytään koulun piha-alueen 
ulkopuolelle. Koulu kannustaa oppilaita kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyörällä. 
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Koulun alkamis- ja päättymisajankohdissa on pyritty huomioimaan oppilaiden 
mahdollisuus siirtyä julkisten liikennevälineiden pysäkeille. 
 
Koulu pyrkii selvittämään tietoonsa tulleet tilanteet koulumatkalla tapahtuneesta 
kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä. Koulu ottaa yhteyttä tekoihin syyllistyneiden 
sekä niiden kohteina olleiden oppilaiden huoltajiin ja tarvittaessa tukee huoltajia asian 
selvittämisessä.  

Aamu- ja iltapäivätoiminta 
 
Porin Kristillisessä koulussa järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa. Iltikseen 
pääsevät mukaan 1-2. -luokkien oppilaat sekä 3-9 -luokkien oppilaat, joilla on erityisen 
tuen päätös. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa 
ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa. Se on valvottua ja ohjattua vapaa-ajan toimintaa, 
joka edistää oppilaiden keskinäisiä suhteita, kouluviihtyvyyttä ja -hyvinvointia. 
Toiminnan tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen, joka edellyttää 
keskinäiseen kunnioitukseen perustavaa yhteistyötä.  
 
Toimintaa järjestetään koululla ja se on vahvasti osa kouluyhteisöä, lapsen päivittäistä 
toimintaympäristöä. Siksi on tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi toiminnassa ja voivat 
osallistua sen suunnitteluun.  
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädäntö velvoittaa kuntaa arvioimaan antamaansa tai 
hankkimaansa toimintaa yhteistyössä kotien ja palveluntuottajien kanssa. 
 
Porin Kristillisellä koululla on aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. 


