
1. Lauri Haikolan koulu 

 

Järjestyssäännöt on hyväksytty 2.1.2017 ja ne tulevat voimaan 9.1.2017. Säännöt 

ovat voimassa toistaiseksi. 

 

 

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

 

 Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun 

sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

 Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän ajan sekä kohtuullisen ajan 

ennen ja jälkeen koulupäivän. 

 Koulualue on määritelty erillisessä liitteessä. 

 

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

 Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus 

turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin 

etuuksiin ja palveluihin. 

 Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen ellei hänelle ole myönnetty 

lupaa poissaoloon. 

 Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä 

asiallisesti sekä noudattaa koulun järjestyssääntöjä. 

 Oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan jolloin oppilas osallistuu 

opetuksenjärjestäjän hyväksymien suunnitelmien mukaiseen opetukseen ja 

toimintaan. 

 

4.Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

 Aikuisia kuunnellaan ja totellaan. 

 Annetaan kaikille työskentelyrauha. 

 Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja käyttäydytään rauhallisesti.  

 Terveellinen välipala syödään luokassa (tätä kriteeriä eivät täytä limsat, 

energiajuomat, karkit ja sipsit), opettajan kanssa sovitusti. Jokainen syö vain 

omia eväitään. 

 Karkin ja purukumin syöminen ilman lupaa on kielletty. 

 

 



Oleskelu ja liikkuminen 

 Koulun sisätiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen. 

 Ruokailun jälkeen mennään suoraan omaan luokkaan jatkamaan oppituntia. 

 Rullaluistimilla ei tulla sisään eikä niitä tai potkulautoja tuoda sisään. 

 Koulupäivän päätteeksi ei jäädä odottamaan kavereita koulurakennukseen. 

 Taksi- ja linja-autopysäkille mennään reippaasti ja siellä odotetaan oman kyltin 

kohdalla rauhallisesti omaa kyytiä. 

 Pyöräilykypärän käyttö on pakollista koulun toiminnoissa. 

 Portaiden kaiteita pitkin ei lasketa eikä niillä kiipeillä. Pihan aitojen päälle ei 

kiivetä. 

 Koulun alueelta ei poistuta koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa. 

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 Omia ja muiden tavaroita (myös koulun) käsitellään huolellisesti eikä niitä oteta 

omin luvin. Tavarat myös palautetaan omille paikoilleen käytön jälkeen. 

 Reput otetaan naulakkoon, jos viimeinen tunti on muualla kuin omassa 

luokassa. 

 Roskaaminen koulun alueella on kiellettyä. 

 Oppitunnin päättyessä huolehditaan, että tila on hyvässä järjestyksessä ja siisti. 

 Suksia säilytetään ulkona niille varatuissa telineissä. 

 Luistimia säilytetään omissa luokissa tai muussa opettajan niille osoittamassa 

paikassa. 

 Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai 

epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai 

järjestämiseen. 

 

Turvallisuus 

 Koneita ja laitteita käytetään vain aikuisen luvalla. 

 Ketään ei kiusata. Kaikki kiusaamistapaukset selvitetään. 

 Kaikenlainen tappelu (myös leikkimielinen) ja läpsäyttely sekä nimittely ovat 

kiellettyä. 

 Polkupyöriä säilytetään koulupäivän ajan pyörätelineissä. Pyöriä ei käytetä 

koulupäivän aikana. (Klo 8-15 välisenä aikana pyöräily välituntialueella on 

kiellettyä). 

 

 

 



Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 Kännykän luvaton käyttö koulupäivän aikana on kielletty. 

 Koulun toimintojen ja muiden henkilöiden kuvaaminen ilman lupaa on kiellettyä. 

 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

 Tupakointi koulun alueella on kiellettyä myös aikuisilta. 

 Kouluun  ei saa tuoda itselle tai toisille vaarallisia esineitä tai aineita. 

 

Välitunnit 

 Välitunnille mennään ja sieltä tullaan viivyttelemättä.  

 Välitunnille pukeudutaan sään vaatimalla tavalla. 

 Kesken välitunnin ei mennä sisälle. 

 Välitunnin jälkeen odotellaan rauhassa omassa luokassa oppitunnin alkua. 

 Välitunti vietetään piha-alueella. Alueeseen eivät kuulu kaukalon päädyt, 

kaukalon tausta, pyörätelineet, ikkunalaudat, G-oven portaat sekä rakennusten 

väliset alueet. Alkuopetuspuolen porrastasanteen istutusallas on myös kiellettyä 

aluetta. 

 Jalkapalloa ei potkita ikkunoiden lähellä.  

 Jalkapalloa ei pelata yläasteen katoksessa. 

 Karusellissa saa olla neljä (4) oppilasta kerrallaan. Karusellin päälle ei kiivetä 

eikä siinä roikuta pää alaspäin. Vauhtia voi antaa kohtuullisesti. 

 Keinuissa keinutaan istuen ja yksi kerrallaan. Jos keinuun on jonoa, lasketaan 

20 keinahdusta, jonka jälkeen vuoro vaihtuu. Keinuista ei hypätä eikä tehdä 

voltteja tai muita temppuja. Keinuissa ei myöskään pyöritä eikä keinuta 

sivuttaisella liikkeellä. 

 Välituntien aikana toimii välituntilainaamo. Välineitä lainataan vain omalla 

lainauskortilla ja jokainen palauttaa välineet itse välittömästi välitunnin jälkeen. 

 Lumipallojen heittely on kiellettyä. 

 Kovalla pakkasella ulos välitunnille menosta päättävät tilanteen mukaan 

välituntivalvojat ja / tai rehtori. (Eskarit -20, isommat -25). 

 

 

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

 

 Järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuoden alussa. 

 Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa.  

 Vanhempia informoidaan säännöistä lukuvuositiedotteessa. 



 


