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LIITE – PORIN KRISTILLISEN KOULUN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Porin Kristillisen koulun opetussuunnitelma 
  

Miksi? Milloin? Missä? 

Miksi? 
Koulu on kaikkien kouluyhteisön jäsenien työpaikka. Kaikki ovat tärkeitä ja arvokkaita ja 
jokaisen tulee saada osakseen kohteliasta käytöstä. Siksi jokaisen kouluyhteisön 
jäsenen velvollisuus on osallistua koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi tekemiseen 
noudattamalla koulumme järjestyssääntöjä. Myös opettajien antamia muita ohjeita on 
noudatettava, sillä perusteena niille yleensä on järjestys, opiskelun sujuminen, 
turvallisuus tai viihtyisyys. 

Milloin? 
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana. Kouluaika alkaa lukujärjestyksen mukaan 
1. tunnista ja se koskee myös odottamista koulualueella ennen koulun alkua. Kouluaika 
päättyy viimeisen koulutunnin ja koulualueelta lähtemisen jälkeen. Koulun tiloissa ja 
alueella voi olla muuna aikana voimassa muita sääntöjä ja määräyksiä, joita koulun 
tiloissa ja alueella oleskelevien tulee noudattaa. Järjestyssäännöt ovat voimassa myös 
koulun retkillä ja leirikouluissa. 

Missä? 
Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella, ja kun osallistutaan koulun järjestämään 
toimintaan koulualueen ulkopuolella. Koulualueella tarkoitetaan Porin Kristillisen koulun 
sisätilojen lisäksi välituntialuetta, josta tehdään liitteeksi myös kartta. Tämän lisäksi 
koulun aluetta on moduulikoulun piha sekä moduulikoulun ja välituntipihan välinen alue.  
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Mikäli kouluaikana osallistutaan muun tahon järjestämään toimintaan, noudatetaan 
koulun järjestyssääntöjä. 
 

1 Oppilaiden oikeudet ja velvollisuudet 

1.1  Oppilaalla on oikeus saada opetusta, tukea, turvaa ja huolenpitoa. Ketään 
ei saa kiusata, häiritä tai kohdella väkivaltaisesti. 

Laki: Perusopetuslaki 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä  

1.2 Oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. 
Laki: Suomen perustuslaki 

1.3 Oppilaalla on oikeus yksityiselämän suojaan. Toisten henkilökohtaisiin 
tavaroihin ei saa koskea luvatta, eikä lukea henkilökohtaisia viestejä. 

Laki: Suomen perustuslaki 
1.4 Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole 

myönnetty lupaa poissaoloon. 
Laki: Perusopetuslaki 

1.5 Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä 
asiallisesti.   

Laki: Perusopetuslaki 
 

Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

2 Hyvä käytös 

2.1 Noudatan yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja.  
Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet 

2.2 Käyttäydyn hyvin muita kohtaan. Olen kohtelias, ystävällinen ja avulias 
kaikille ja käytän asiallista kieltä.  
Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet 

2.3 Muistan tervehtiä muita. 
Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet 

2.4 En kiusaa toisia. Kerron aikuiselle, jos huomaan kiusaamista.  
Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet ja Suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä  
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2.5 Noudatan hyviä tapoja ruokaillessa ja kiitän ruoasta. 
Suositus: Noudatan terveellisiä elämäntapoja, enkä tuo kouluun karkkeja tai 
virvoitusjuomia ilman opettajan lupaa. 
Ohjeistus: Ruokailukäyttäytymisen ohjeet 

2.6 Saavun oppitunneille ajoissa.  
Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet 

2.7 Annan muille opiskelurauhan, enkä häiritse työskentelyä omalla 
toiminnallani. 
Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet 

2.8 Pukeudun liikuntatunneille opettajien ohjeiden mukaisesti. Käytän 
suojavarusteita niissä tehtävissä, joissa opettaja antaa ohjeen 
suojautumisesta (esim. kotitalous, tekninen käsityö). Pukeutumiseni on 
asiallista, enkä välitä pukeutumisellani toista sukupuolta tai toisia 
väestöryhmiä loukkaavia viestejä (loukkaavat tekstit tai kuvat).  
Ulkovaatteeni ja kenkäni säilytän naulakossa sisätiloissa pidettyjen 
oppituntien aikana. 
Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet 

 

3 Turvallisuus ja viihtyisyys 

3.1  Polkupyörät ja moottoriajoneuvot säilytetään koulupäivän aikana niille 
varatuilla paikoilla. 

3.2 Kerron turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun 
henkilökunnalle. 

3.3 En aiheuta toiminnallani vaaraa muille (esimerkiksi lumipallojen ja kivien 
heitto sekä tappelut, myös leikkitappelut, on kielletty). 
Ohjeistus: Välituntikäyttäytymisen ohjeet ja Opetussuunnitelman käyttäytymisen 
tavoitteet 

3.4 En tuo kouluun tai käytä siellä vaarallisia esineitä tai aineita. 
Laki: Perusopetuslaki 
Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet 

3.5 En tule kipeänä kouluun. 
3.6 Koulu ei vastaa oppilaan kouluun tuomista arvoesineistä. 
3.7 Saan syödä välipalaa 13.15 alkavalla välitunnilla. 

Ohjeistus: Ruokailukäyttäytymisen ohjeet 
 



 

LIITE – PORIN KRISTILLISEN KOULUN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 

4 

 

4 Oleskelu ja liikkuminen 

4.1    Liikun rauhallisesti sisätiloissa. 
Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet 

4.2 Vietän välitunnin välituntialueella ja noudatan välituntiohjeita. 
Ohjeistus: Välituntikäyttäytymisen ohjeet 

4.3 En oleskele vessassa turhaan. 
4.4 Käyttäydyn koulumatkoilla ja liikuntatunneille siirtyessäni hyvin ja 

liikennesääntöjä noudattaen. 
4.5 En pyöräile koulun pihalla. 

Ohjeistus: Välituntikäyttäytymisen ohjeet 
 

5 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

5.1  Huolehdin omalta osaltani koulun sisätilojen ja piha-alueiden siisteydestä. 
5.2 En roskaa, riko, sotke tai ota luvatta toisen omaisuutta. 
5.3 Palautan lainatut tavarat oikeille paikoille. 

Ohjeistus: Opetussuunnitelman käyttäytymisen tavoitteet 
5.4 Käytän koulun oppimateriaaleja ja välineitä opettajan antamien ohjeiden 

mukaan. 
5.5 Mikäli turmelen toisen henkilön tai koulun omaisuutta, olen 

korvausvelvollinen aiheuttamastani vahingosta.  
Laki: Vahingonkorvauslaki 

 

6 Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden 
käyttö 

6.1  Noudatan opettajan antamia ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä 
oppi- ja välitunneilla. Välitunnillakin on kiva jutella kaverin kanssa 
kasvotusten. En aiheuta tarkoituksellisesti muille mielipahaa omalla 
toiminnallani. Kukaan ei halua joutua kiusatuksi sen paremmin 
sosiaalisessa mediassa kuin muuallakaan. Siksi toimin vastuullisesti myös 
sosiaalisessa mediassa. 
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Ohjeistus: Välituntikäyttäytymisen ohjeet 
6.2 Pidän oman henkilökohtaisen mobiililaitteeni opetuksen aikana häiriötä 

aiheuttamattomassa tilassa.  
6.3 Omia mobiililaitteitani käytän tunneilla vain opettajan antamalla luvalla. 
6.4 En kuvaa enkä lähetä suoratoistona (ns. livestream) kuvaa ja ääntä ilman     

opetukseen liittyvää syytä ja opettajan lupaa. 
6.5 Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni laitteita koulussa. Kuvaan 

ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen 
sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on 
tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Epäillessäni sisältöjeni asiallisuutta 
tiedustelen aina opettajaltani hänen kantaansa mahdolliseen 
julkaisemiseen. 

Ohjeistus: Henkilötietolaki, rikoslaki 
 

7  Kurinpito 

7.1  Koulun kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat: kasvatuskeskustelu, 
jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan opetustilasta, oppilaan 
opetukseen osallistumisen epääminen, kirjallinen varoitus ja 
määräaikainen erottaminen sekä siivousvelvoite ja oppilaan määrääminen 
tekemään tekemättömiä kotitehtäviään. Turvaamistoimenpiteitä ovat 
oppilaan poistaminen tilasta, esineiden tai aineiden haltuunotto, tavaroiden 
tarkastaminen ja voimakeinojen käyttäminen. 

7.2 Lakiin perustuvien järjestyssääntöjen rikkomisesta voi seurata 
 kurinpidollisia toimenpiteitä tai muita seuraamuksia. 
7.3 Tietoon tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta 
 tai väkivallasta rehtori tai opettaja ilmoittaa niihin syyllistyneen ja niiden 
 kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 
7.4 Mikä tahansa näissä järjestyssäännöissä mainitsematon toiminta, jolla 
 rikotaan koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä 
 kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, on kiellettyä. 
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Välituntikäyttäytymisen ohjeet 

1. Menemme välitunnille viivyttelemättä. 
2. Pysymme koulun välituntialueella koko välitunnin ajan. 
3. Toimimme sovussa emmekä häiritse toisten leikkejä ja pelejä. 
4. Huolehdimme muista. Pyydämme toisia mukaan, ettei kukaan jää yksin. 
5. Emme sotke koulun omaisuutta. 
6. Kunnioitamme pihan luontoa, emmekä tuhoa sitä toimillamme. 
7. Emme aiheuta vaaratilanteita itsellemme tai muille (ei tapella edes leikisti 

eikä lumipalloja ja kiviä heitellä). 
8. Vuorottelemme välituntipihan keinuissa ja muissa rakennelmissa. Jos on 

jono, vuoro vaihtuu 2 minuutin päästä. 
9. Noudatamme välituntivalvojien ohjeita ja kieltoja. 
10. Kerromme välituntivalvojalle, kun hänen apuaan tarvitaan. 
11. Menemme jonoihin viipymättä, kun kello soi välitunnin loppumisen 

merkiksi. 
12. Kovilla pakkasilla voidaan jäädä sisälle, jos siihen on opettajien lupa.  
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Ruokailukäyttäytymisen ohjeet 

1. Pesen kädet ennen ruokalaan tuloa tai ruokalan käsienpesualtaassa. 
2. Tulen ruokalaan ja jonotan rauhallisesti. 
3. Ulkovaatteet, laukut ja kengät laitetaan siististi naulakoihin ruokalan 

ulkopuolelle. 
4. En käytä kännykkää ruokailun aikana. 
5. Otan kaikkia ruokia siististi ja riittävästi. Maistan kaikkia ruokalajeja. Syön 

ottamani ruoan. 
6. Leivän päälle otan levitettä sopivan määrän. Levitän sen vasta omalla 

paikallani. 
7. Ruokailussa keskustellaan hiljaisella äänellä lähellä istuvien kanssa. 
8. Kun palautan astiat, puhdistan lautasen hyvin, laitan ruokailuvälineet, 

lautasen, lasin ja tarjottimen oikeaan paikkaan. 
9. Olen kohtelias ja kiitän keittiöhenkilökuntaa ruoasta. 
10. Poistun ruokalasta kävellen. 
11. Menen välitunnille vasta, kun välituntivalvoja on tullut paikalle. 
12. Välipalaa on mahdollista syödä ruokalassa klo 13.15 alkavalla välitunnilla. 


