
 

 

Topeliuksen koulun järjestyssäännöt 
 
Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulualueella sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtu-
missa. 
1. Oikeus turvalliseen koulupäivään 

Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä – oppilailla, opettajilla ja muulla henkilökunnalla – on oikeus saada tehdä 
omaa työtään turvallisissa olosuhteissa. Ketään ei saa vahingoittaa henkisesti eikä ruumiillisesti. Jokainen saa 
toimia omana itsenään ja jokaisen tulee kunnioittaa toisen yksilöllisyyttä. 
 

2. Oikeus häiriöttömään työympäristöön 
Oppiminen, kasvaminen ja työnteko onnistuu vain ympäristössä, jossa ei ole melua ja häirintää. 
 

3. Hyvä käytös on osa aikuiseksi kasvamista ja aikuisuutta 
Hyvä käytös on toisen ihmisen huomionottamista. Se tarkoittaa esim. tervehtimistä ja toisen kuuntelemista. 
Ystävällisessä ja kohteliaassa ilmapiirissä jokainen tuntee olevansa joukon jäsen. 
 

4. Jokaisella on vastuu yhteisestä omaisuudesta ja koulun siisteydestä, eikä kenelläkään ole oikeus koskea 
ilman lupaa toisen omaisuuteen. 
 

5. Arkipäivän työn sujuminen joustavasti ja turvallisesti edellyttää seuraavien yksittäisten ohjeiden noudat-
tamista: 

 
 Koulun alueelta poistuminen on koulupäivän aikana kielletty. 

 Polkupyörät ja mopot säilytetään niille varatuilla paikoilla eikä kulkuneuvoja käytetä koulu-
päivän aikana. Oleskelu tällä alueella on kielletty. 

 Ulkovaatteet säilytetään naulakoissa myös ruokailuun mentäessä eikä sisällä käytetä pää-
hinettä. 

 Oppitunnit aloitetaan ja päätetään täsmällisesti työjärjestyksen mukaisesti. Hyvään käytök-
seen kuuluu se, ettei tunneilta myöhästytä. 

 Tupakointi, sähkötupakan, nuuskan ja päihteiden käyttö on koulun alueella ja kouluaikana 
kielletty. Tupakkalaki kieltää myös tupakkavalmisteiden hallussapidon alle 18-vuotiailta. 

 Ellei opettaja erikseen anna lupaa, kännykät ja muut elektroniset laitteet pidetään oppitun-
tien aikana koululaukuissa äänettöminä tai suljettuina. 

 Välitunnit vietetään ulkona sovitulla piha-alueella. Aulassa on lupa oleskella sovittuina aikoi-
na. Välituntivalvoja ilmoittaa, mikäli pakkassäällä tai sateella saa olla sisätiloissa. 

 Lumipallojen heitto, rajut leikit ja kaikki vaaraa aiheuttava toiminta on kielletty. 

 Makeisten ja purukumin syönti sekä virvoitusjuomien juominen on oppitunneilla kielletty. 

 Energiajuomien nauttiminen on kouluaikana kielletty.  

 Ruokasalissa syödään ja juodaan vain keittiön tuotteita. Jokaisen tulee noudattaa keittiöhen-
kilökunnan ohjeita ruokailun sujumiseksi. Ruokasalissa ei käytetä puhelinta tai muuta laitetta. 
Ruokasalista poistutaan, kun ateria on syöty ja jakkara nostetaan paikalleen. 

 
 
Koulutilat ja opetusvälineet pidetään siistinä ja kunnossa. Jokainen on velvollinen ilmoittamaan, mikäli niitä 
on turmeltu. Jokaisen kouluyhteisön tulee voida luottaa siihen, ettei hänen omaisuuttaan oteta tai vahingoi-
teta. 
 
Opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään 
oppilaan tahallaan tai huolimattomuudellaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden 
tai tilan (POL 35 §). Tehtävä suoritetaan välitunnin aikana tai oppituntien jälkeen, jolloin huoltajia tiedotetaan 
asiasta. 
 
Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen mikäli hän tahallaan tai huolimattomuudesta on tehnyt jotakin, lai-
minlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän ja näin aiheuttanut vahingon (POL 47A §). 
 



 

 

Kaikkia yhdessä olemiseen liittyviä sääntöjä ja kieltoja ei voida järjestyssääntöihin kirjata, joten jokaisen 
tulee osata käyttää tervettä harkintaa, toimia koulun sääntöjen hengessä ja ilmoittaa aikuiselle havaitse-
mistaan rikkeistä. 
 

 
 


