
VIHTELJÄRVEN KOULUN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA 
KÄYTÄNTEET 

Sääntöjä tarvitaan, kun työskentelemme yhdessä. Säännöt 

lisäävät kaikkien viihtyvyyttä ja luovat turvallisuutta. 

Oppilaan lakisääteiset velvollisuudet 

Perusopetuslain 35§ mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole 

erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä 

tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

Koulualue ja -aika 

Koulun alueena pidetään tilaa joka käsittää koulurakennuksen pohjoispuolisen piha-

alueen, pesäpallokentän ja kaukalon. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen 

työpäivä. Kouluaikana koulun alueelta luvaton poistuminen on ehdottomasti kiellettyä. 

Käyttäytyminen koulussa 

 Älä kiusaa, äläkä vahingoita ketään sanoilla eikä teoilla. 

 Kuuntele ja keskity. 

 Ole kohtelias, tervehdi, kiitä ja pyydä tarvittaessa anteeksi. 

 Auta muita. 

 Liiku koulun käytävillä rauhallisesti. 

 Noudata kaikkien koulun aikuisten ohjeita. 

Välitunnit 

 Kaikilla on oikeus viettää välitunti kenenkään häiritsemättä ja kiusaamatta. 

 Leiki ja pelaa reilusti. 

 Kulje asianmukaisissa varusteissa reippaasti välkälle ja kellon soidessa sisään. 

 Muista koulun rajat. 

 Älä heitä lumipalloja ja kiviä yms. 

 Ilmoita tapaturmasta, vahingosta tai kiusaamisesta heti aikuiselle. 



Oppitunnit 

 Keskity, kuuntele ja anna työrauha. 

 Ole ahkera. 

 Huolehdi opiskeluvälineistä. 

Oma ja yhteinen omaisuus 

 Jätä ulkovaatteet ja kengät naulakkoon. Muista sisäkengät! 

 Huolehdi omista ja yhteisistä tavaroista. 

 Siivoa omat jälkesi. 

 Lainaa vain luvalla ja muista palauttaa. 

 Korvaa tahallisesti rikkomasi tavara. 

Ruokailu 

 Pese kädet ennen ruokailua. 

 Jonota rauhallisesti. 

 Syö siististi. 

 Yritä syödä sen minkä otit. 

 Kiitä. 

Mobiililaitteiden käyttö 

Oma mobiililaite on käytössä vain opettajan luvalla. Laite pidetään äänettömänä tai 

suljettuna koulupäivän ajan. 

Tupakointi ja päihteet 

Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden tuonti, hallussapito, välittäminen ja käyttö 

kouluaikana on kielletty. 

  



Koulumatkat 

 Koulun henkilökunta suosittelee pyöräilykypärän käyttöä koulumatkoilla.  

 Pyöräilykypärä on pakollinen koulupäivän aikana tehtävillä pyöräretkillä. 

 Polkupyörät säilytetään lukittuina pyörätelineissä koulupäivän ajan. 

 Käyttäydy koulutaksissa rauhallisesti ja noudata kuljettajan ohjeita ja koulumme 

järjestyssääntöjä. 

 Noudata koulumatkalla liikennesääntöjä ja varovaisuutta. 

Poissaolot 

Mikäli oppilas matkan tai muun ennalta tiedossa olevan syyn vuoksi tarvitsee vapautuksen 

koulunkäynnistä, se haetaan etukäteen Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Luokanopettaja 

myöntää hyväksyttävästä syystä oppilaalle luvan poissaoloon enintään kolmen päivän 

ajaksi. Tätä pidemmäksi ajaksi luvan myöntää rehtori. Suunniteltaessa esim. perheen 

yhteisiä lomamatkoja vanhempien tulee harkita, mikä vaikutus ylimääräisillä lomilla on 

lapsen koulunkäyntiin. 

Lapsen poissaolosta on ilmoitettava koululle heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna 

teksti-, WhatsApp- tai Wilma-viestinä opettajalle. Jos ilmoitusta ei ole tullut klo 10.00 

mennessä, koulusta pyritään ottamaan yhteys kotiin. 

Työvälineet 

Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opiskelua varten 

luovutettuja oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä muuta koulun omaisuutta. 

Suurin osa opiskeluvälineistä on tarkoitettu pitkäkestoiseen käyttöön, osa 

oppimateriaalista on henkilökohtaista. Huolimattomasti käsittelemänsä opiskeluvälineen 

rikkoutumisen tai häviämisen oppilas joutuu korvaamaan. 

Sairauksien hoito koulussa 

Koulutapaturman sattuessa oppilaalle annetaan ensiapu koulussa ja tarpeen vaatiessa 

hänet toimitetaan sen jälkeen terveyskeskukseen hoitoon. Koulumatkalla tai koulun 

järjestämässä tilaisuudessa sattunut loukkaantuminen katsotaan myös koulutapaturmaksi. 

Koulutapaturman hoito on oppilaalle maksuton. 



Tapaturmasta laaditaan vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Mikäli vamma aiheuttaa 

myöhemmin toimenpiteitä, löytyy vakuutusyhtiöltä vahinkoilmoitus. Myös 

hammastapaturmista laaditaan hammashoitolaan tapaturmailmoitus sekä vahinkoilmoitus 

vakuutusyhtiöön.  

Koulun vakuutus korvaa henkilövahingot, mutta ei esim. matkapuhelimien tai kuulokkeiden 

rikkoutumisesta tai katoamisesta aiheutuneita vahinkoja. Henkilökohtainen arvotavara on 

siis syytä jättää kotiin. Oppilaiden laukut, takit ja muut varusteet pyydetään varustamaan 

nimellä sekaantumisten välttämiseksi. 

Järjestyssääntöjen rikkominen 

Järjestyssääntöjen ja toimintaohjeiden rikkominen voi johtaa rangaistusseuraamuksiin. 

Perusopetuslain 35§ ja 36§:n mukaan em. seuraamuksia ovat: 

 kasvatuskeskustelu 

 poistaminen luokasta 

 jälki-istunto 

 kirjallinen varoitus 

 määräaikainen erottaminen 

 Kaikista seuraamuksista ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. 

Järjestyssäännöistä ilmoittaminen 

Nämä järjestyssäännöt ja toimintaohjeet selvitetään luokissa jokaisen lukuvuoden alussa 

kaikille oppilaille. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhemmille ja koulun henkilökunnalle. 

Tilanteissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan 

kouluviranomaisten, sivistyslautakunnan, rehtorin, opettajien ja koulun henkilökunnan 

ohjeita. Koulun oppilaiden toimintaa tulee ohjata hyvät käytöstavat sekä maalaisjärki! 

 

 


