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Järjestyssääntöjen rikkomiset ja siisteys 

 

Koulussamme on jo keväästä jatkuneet erimuotoiset järjestys-

sääntörikkomukset ja välinpitämättömyys koulutilojen siisteyttä 

kohtaan.  

 

Koulun pihalla on useaan otteeseen tehty pieniä ”säätelyjä” polkupyö-

rille, mopoille ja henkilökunnan moottoripyörällekin. Toisten omaisuuden 

kunnioitus alkaa rakoilla. Älypuhelimet alkavat jälleen olla oppimisen ja 

koulunkäynnin haittana. Kiusaamistapauksia alkaa esiintyä ja syrjin-

nästä on tullut yhteydenottoja. Levotonta ja jopa ”päätöntäkin” menoa 

on havaittu välitunneilla. Oppitunneilla alkaa näkyä työrauhahäiriöitä.  

 

Koulussamme annettiin viime lukuvuoden aikana oppilaille väliaikaisesti 

mahdollisuus olla pääaulan tiloissa sisällä välituntisin. Tilaan hankittiin 

uudet kalusteet (iso kulmasohva, pieniä istumaraheja, pöytiä ja tuolia). 

Aulassa on myös juoma-automaatti. Tilaan on laitettu useita roskako-

reja, pieniä ja isoja. 

 

Jo viime keväänä jouduimme poistamaan pienet nahkaistuimet toisiin 

tiloihin. Keväällä iso sohva särkyi ja se korjattiin. Nyt samainen sohva 

on taas rikki. Tuoleja siirrellään aulassa, minne sattuu, pinotaan päällek-

käin, kaadetaan, yms. Ja kalusteet ovat olleet käytössä vain reilun puoli 

vuotta. 

 

Yleinen roskaaminen on aivan hirveää. Roskiksina toimivat sohvan 

aluset, patjojen välit, patterien välit, naulakot, lattiat, roskiksien vieruk-

set, sammutinkalustot, pihamaat, … Sitten vielä roskiksia käännetään 

istuimiksi. 

 

Oppilaskunta on tehnyt hienoa työtä järjestääkseen aulaan juoma-auto-

maatin. Nyt työ vesittyy, sillä jatkuvasti tyhjät kupposet lojuvat ympäri 

koulua. 

 

Koulun WC-tilojen lukkoja ”sorkitaan” viallisiksi. Alkaa olla jatkuvasti on-

gelmia lukkojen kanssa. 

 

Kouluruokalassa ruokaa ja ruokailuvälineitä ”löytyy” lattioilta, pöydiltä, 

ikkunalaudoilta ja biojäteastin ympäriltä. Käsipyyhkeet lojuvat suurelta 

osin roskiksen vieressä. 

 

Lähitalojen asukkaat on ilmoitelleet häiriöistä ja epäasiallisesta käytök-

sestä. 

 

Ja erittäin toivottavaa olisi myös saada malttia pyöräilyyn liikenteessä, 

kypärän kanssa. ”Läheltä piti” –tilanteita on jo esiintynyt. 
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Tämä keväinen käytös alkaa jälleen näkyä. Ei hyvä. Siispä tässä koulu-

vuoden alussa on tärkeää, että otamme kaikki vastuuta tekemises-

tämme näiden asioiden parantamiseksi. Ellemme tartu tähän, myöhem-

min on vaikea lähteä parantamaan. 

 

Koulun toimenpiteet ovat tässä: 

 Välitunneilla palataan järjestyssäännön mukaiseen, entiseen käytän-

töön. Kaikki välitunnit ovat ulkona. 

 Aulan juoma-automaatti poissa käytöstä toistaiseksi. 

 Välituntivalvoja ja opettajat kirjaavat ylös tarkalleen oppilaiden 

rikkomukset oppitunneilla ja välitunneilla. (puhelimen luvaton käyttö 

oppitunnilla Wilma -merkinnällä, muut rikkomukset kootaan erilli-

selle paperiselle luokkalistalle. Toisin sanoen he valvovat, että 

oppilaat käyttäytyvät ohjeiden mukaan ja kaikille turvataan 

hyvä ja turvallinen kouluympäristö. Ja että oppitunneilla on  

työrauha ja parempi mahdollisuus oppia. 

 Jokainen oppilas on vastuussa omasta käytöksestä ja tekemi-

sestä. 

 Mikäli oppilas rikkoo sääntöjä toistuvasti, määrätään hänet kas-

vatuskeskusteluun. Asiasta ollaan yhteydessä kotiin. Keskustelun 

pitää rehtori. 

 Mopojen käyttäminen/ajelu koulun aikana on kielletty. Poik-

keuksena siirtyminen opetuksen mukaiseen paikkaan opettajan lu-

valla.  

 Välitunneilla ei saa mennä mopojen luo. 

 Liikennekäyttäytymiseen kiinnitetään parempaa huomiota. 

 

Lisää tarkennusta. Opettajilla on siis kuvalliset luokkalistat mukana val-

vonnoissa tai he tekevät merkinnän pikaisesti saman päivänä aikana. 

Luokanohjaajat/rehtori seuraavat merkintöjä. lopulta rehtori toimii tilan-

teen mukaan. 

 

Nämä käytännöt tulevat voimaan ma 2.9. 2019 alkaen. Ja ovat 

voimassa toistaiseksi. Oppilaita edustaa koulussa virallisesti oppilas-

kunta. Heidän kauttaan oppilaat voivat tuoda asioita opettajakunnan kä-

siteltäväksi. Toivottavasti käytös ja siisteys paranevat, jolloin muutoseh-

dotuksia voidaan käsitellä. 

 

Tässä linkkejä tutustumista varten: 

 Koulun järjestyssäännöt 

 PoL 29 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 

 PoL 35 § Oppilaan velvollisuudet 

 PoL 35 a § Kasvatuskeskustelu 

 

 

 

https://peda.net/kuopio/p/jynkanlahti/koulun-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t/kjl
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7P29
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7P35
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7P35a

