
 

 

 

 
 

 

Perusopetuslain 29§ mukaan koululla on oltava omat järjestyssääntönsä. Löydät 
Vasaramäen koulun Syreenin yksikön järjestyssäännöt esimerkiksi tämän ohjekir-
jan lopusta.  
Sääntöihin ei kuitenkaan voi kirjata kaikkea – ei kaikkia koulumme toimintakult-
tuuria kuvaavia sopimuksia.  Jotkut niistä on koottu tähän. Ne sitovat myös sinua. 
 
 
    Sari Grönroos, rehtori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

TÄMÄN OHJEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. ARVOESINEISTÄ HUOLEHTIMINEN 
2. ENERGIAJUOMAT, OMAT EVÄÄT 
3. KOKEIDEN SUORITTAMINEN 
4. KUVAAMINEN KOULUSSA 
5. KÄNNYKÄT 
6. LAKIT JA PÄÄLLYSVAATTEET 
7. LEHMUKSESSA 
8. LIIKKUVA KOULU 
9. LOKERO 
10. LÄKSYPARKKKI 
11. MOPOT JA MOPOAUTOT 
12. MUUTOKSET OPINTO-OHJELMASSA 
13. OPISKELUVÄLINEET 
14. PELIKASSIT, URHEILUVÄLINEET 
15. PITKÄ VÄLITUNTI 
16. POLKUPYÖRÄT 
17. TREENEIHIN LÄHTÖ 
18. TUKIOPETUS 
19. VAHINGON SATTUESSA 
20. VÄLIPALA 
21. VÄLITUNNIT 

 
22. VASARAMÄEN KOULUN  7.-9. LUOKKIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
1. ARVOESINEISTÄ HUOLEHTIMINEN 

 
 

 

Älä jätä rahaa, bussikorttia, puhelintasi tai 
muuta arvokasta naulakkoon tai muualle koulun 
yleisiin tiloihin. 
 

 
 
2. ENERGIAJUOMAT, OMAT EVÄÄT 
 

 
 

 

Energiajuomien tuominen kouluun ja niiden 
nauttiminen koulupäivän aikana on kielletty. 
Toivomme, ettet käyttäisi energiajuomia muu-
toinkaan. Energiajuomien haitallisuudesta on 
tutkittua tietoa mm. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen www-sivuilla; ks. 
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravit-
semus/ravitsemus-ja-terveys/energiajuomat 
 
Varsinkin urheilevan nuorella voi olla tarvetta 
koululounaan ja ARKEAn myymän välipalan li-
säksi syödä omia eväitä päivän ohjelmasta riip-
puen. Mm. karkit, keksipaketit ja runsaasti so-
keria sisältävät mehujuomat eivät kuitenkaan 
epäterveellisinä kuulu koulun arkeen.  
 

 
 

3. KOKEIDEN SUORITTAMINEN 
 

 
 
 
 

 

Opetussuunnitelman mukaan oppilaan oppi-
mista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee ar-
vioida monipuolisesti. Kokeet on perinteinen 
arviointikeino. 
 
Koe tulee suorittaa sille määrättynä aikana. 
Jos oppilas jää ilman hyväksyttävää syytä pois 
kokeesta, ei hänelle anneta uutta mahdolli-
suutta kokeen suorittamiseen. Mahdollinen 
rästikoe ei siis ole vaihtoehto kokeen suoritta-
miselle. Rästikoe on tarkoitettu niille oppilaille, 
jotka ovat ennen varsinaista koetta ilmoitta-
neet olevansa estyneet osallistumasta kokee-
seen ja opettaja on hyväksynyt poissaololle il-
moitetun syyn. 
 
Opettaja voi myös hylätä koko opetusryhmän 
koesuorituksen ja määrätä uusintakokeen. 
Tällainen ratkaisu on poikkeuksellinen, mutta 
tarkoituksenmukainen, jos koejärjestelyissä on 

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemus-ja-terveys/energiajuomat
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemus-ja-terveys/energiajuomat


 

 

epäonnistuttu tai kun opettaja havaitsee ko-
keen muutoin epäonnistuneeksi. 
 

 
 

4. KUVAAMINEN KOULUSSA 

 

 

Koulussa kuvaaminen ilman kuvattavan lupaa 
on kielletty. Tämä koskee kaikkea koulun toi-
mintaa – siis myös toimintaa koulurakennuk-
sen ulkopuolella. 

 

 
 
 

5. KÄNNYKÄT 

 

 

Kännykkä ei saa olla esillä oppitunnilla tai yh-
teisissä tilaisuuksissa, ellei ole sovittu, että sitä 
käytetään oppimiseen.  
Oppitunnin alkaessa kännykät viedään luokan 
kännykkäparkkiin. 
 
On hyvien tapojen vastaista käyttää puhelinta 
lounaalla. Siksi opettajilla on velvollisuus puut-
tua havaitsemaansa kännykän käyttöön ruoka-
loissa. 
 

 
 

6. LAKIT JA PÄÄLLYSVAATTEET 

 

 

Luokissa otat lakin pois päästä ja riisut päällys-
takkisi. Myös lounaalla tulee lakki ottaa pöy-
dässä pois päästä. Koulun ravintolaan ei oteta 
päällystakkeja. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

7. LEHMUKSESSA 

 
 

 
Mopoparkki on Kulmakujan päässä koulun puolella aitaa – heti oikealla. Mopoautoja ei voi pysäköidä 
koulun parkkipaikoille, koska pysäköintitilaa on liian vähän.  
 
Lehmuksessa välitunnit vietetään ulkona.  
 
Välitunnin päättyessä välituntivalvoja avaa oven ja päästää oppilaat sisälle. Mikäli Lehmuksen väli-
tuntien ajoitus poikkeaa Syreenin vastaavasta, opettajasi päästää sinut ja ryhmäsi sisälle juuri ennen 
oppitunnin alkua. Liikuntasalin läpi ei saa missään olosuhteissa kulkea. Ole kohtelias: Salli ensin pie-
nempien oppilaiden mennä sisälle.  
 
Ole esimerkki. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, miten ja mitä puhut.  
 
Käy Kokkikukossa lounaalla vain, kun näin on määrätty opetusryhmäsi osalta. Ruoka tulee Puropel-
lon koulusta ja ruuan määrä on tarkoin mitoitettu. 
 

8. LIIKKUVA KOULU 
 

Koulupäivän aikainen MIHI-liikunta 

 
Jokaisena päivänä sinun on mahdollista harrastaa liikuntaa klo 9.30-10.00. Liikunta voi olla sisä- tai 
ulkoliikuntaa. Sisäliikunnassa Syreenin kumpikin sali on käytössäsi. Salissa on aikuinen ohjaaja, joka 
on joko koulun aikuinen työntekijä tai FC Interin edustaja.  
 
Voit myös pelata pingistä auloissa. Lukuvuonna 2018-2019 jokainen 7. luokan oppilas tekee itselleen 
oman pingismailan. Halukkaille 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaille tarjotaan tähän myös mahdollisuus. 
 
 
Torstaisin klo 8.00- FC Interin Junior lounge Veritas-stadionin 2. kerroksessa on avoinna Vasara-
mäen koulun 7.-9. luokkien oppilaille.   
 
Lainattavat liikuntavälineet 

 



 

 

Ulkona tapahtuvaa omaehtoista liikuntaa varten on lainattavissa erilaisia palloja ja pelivälineitä sekä 
mm. frisbeegolf-koreja ja kiekkoja. 
 
Lainatut välineet tulee palauttaa. 
 
Gymppiluokka 
 

Gymppiluokka on kuntosali Syreenissä. Gymppiluokka on oppilaita ja koulun aikuisia varten. 
Gymppiluokka on avoinna joka päivä klo 9.30-10.00. Tämän lisäksi oppilaat ja oppilasryhmät voivat 
varata aikoja Gymppiluokasta. Ensimmäisellä käyntikerralla on otettava vastaan koulun aikuisen an-
tama opastus ja seuraavilla käyntikerroilla on noudatettava annettuja ohjeita. 

 
 

Punnerruspenkkikin tulee vielä… 
 
 

9. LOKERO 

 
Sinun on mahdollista ottaa käyttöösi lokero, jossa voit säilyttää opiskeluvälineitäsi. Vahvistat avaimen 
vastaanoton allekirjoituksellasi. Mikäli kadotat avaimen tai avain vioittuu, olet velvollinen omalla kus-
tannuksellasi teettämään uuden avaimen. 
Sinun tulee pitää lokerosi hyvässä järjestyksessä ja siivottava se aika ajoin. 
Lokerikkojen päällä ei saa säilyttää mitään. 
 
Syreenin yksikössä on joitakin sinisiä lokerikkoja, jotka toimivat 50 sentin kolikolla. Nämä lokerikot 
ovat tilapäistä käyttöä varten. Näissä ei voi säilyttää mitään yön yli. 
 
 

10. LÄKSYPARKKI 

 
Koulussa on päivittäin mahdollisuus läksyparkkiin. Läksyparkkiin voit hakeutua itse tai läksyparkkiin 
voidaan sinut määrätä. 
 
Sinun kannattaa hakeutua läksyparkkiin, jos tarvitset apua läksyjen teossa. 
 
Tekemättömät kotitehtävät tulee tehdä. Opettajan on mahdollista määrätä sinut läksyparkkiin näitä 
tehtäviä tekemään – varsinkin, jos kotitehtävien laiminlyönti on toistuvaa. 
 

 
 



 

 

 
 

11. MOPOT JA MOPOAUTOT 
 

 

Vasaramäen omakotialueella on 30 km/h no-
peusrajoitus. Nopeusrajoitusta noudattamalla 
et ole vaaraksi itsellesi etkä muille. Alueen ka-
dut ovat toisiinsa nähden tasa-arvoiset. Siis oi-
kealta tulevalla on aina etuajo-oikeus. Syree-
nin pihasta alas ajaessasi sinun on toimittava 
ikään kuin mäen alla kohtaisit STOP-merkin.  
 
Mopoja ja kevareita tulee koulupäivän aikana 
säilyttää pyöräkatoksessa tai sen välittömässä 
läheisyydessä. Mopoautot voi omalla vastuulla 
pysäköidä riviin Syreenin pihalle heti oikealle. 
Mikäli tilaa ei tässä rivissä ole, mopoauto on 
vietävä esimerkiksi Kuusikujalle. Mopoja, ke-
vareita tai mopoautoja ei käytetä koulupäivän 
aikana siirtymisiin oppituntien välillä esim. 
Lehmuksen ja Syreenin yksiköiden välillä. 

  
Mikäli haluat säilyttää mopoasi, kevariasi tai 
mopoautoasi koulun pihalla, sinun on liityttävä 
rehtorin pitämään rekisteriin, johon kirjataan 
nimesi ja ajoneuvosi vakuutuskilven tunnus tai 
rekisterinumero. 
 

 
 

12. MUUTOKSET OPINTO-OHJELMASSA 

 
Opetussuunnitelman kaikkien osa-alueiden toteuttaminen edellyttää satunnaisesti poikkeamista nor-
maalista työjärjestyksestä. Näistä muutoksista ilmoitetaan etukäteen. Muutosten yhteydessä koulu-
päivä saattaa olla normaalia lyhyempi tai pitempi. Näin pitämättä jääneet tunnit jäävät pitämättä ja 
vastaavasti ylimääräisiä tunteja ei myöhemmin korvata ns. vapaatunteina. 

 
”Oppilaan valitun aineen muuttaminen toiseksi huoltajan kuulemisen jälkeen” kuuluu rehtorin päätös-
valtaan. Tässä asiassa on kuitenkin ensimmäiseksi oltava yhteydessä opinto-ohjaaja Maija Hämäläi-
seen.   
 

13. OPISKELUVÄLINEET 

 
 
 

Ottaessasi vastaan henkilökohtaisen päätelait-
teesi, olet allekirjoittanut tai tulet allekirjoitta-
maan tähän liittyvän sopimuksen.  
 



 

 

 

Käyttöösi saamistasi oppikirjoista ja muista 
opiskeluvälineistä sinun on pidettävä hyvää 
huolta. Sinun tulee nimikoida kirjasi. Kirjat kerä-
tään lukuvuoden lopussa pois. Samaa oppikir-
jaa käyttää taas seuraava oppilas. Mikäli kado-
tat tai tuhoat kirjasi, sinun tulee itse hankkia ti-
lalle uusi.  
 
Tunneille saavutaan aina ajoissa ja opiskeluvä-
lineet mukana.  Opiskeluvälineiden hakeminen 
kesken oppitunnin rikkoo oppitunnin rytmin, 
vaarantaa työrauhan ja vie tarpeettomasti opis-
keluun tarkoitettua aikaa. 
 

 
 

14. PELIKASSIT, URHEILUVÄLINEET 

 
Pelikassit ja isokokoiset urheiluvälineet, kuten pelimailat, voit tuoda säilytykseen. Tätä varten on oma 
huone opettajainhuoneen yhteydessä. 

 
 

15. PITKÄ VÄLITUNTI 

 
Pitkä välitunti on klo 9.30-10.00. Tuolloin Syreenikujan yksikössä sinun on mahdollista osallistua 
MIHI-liikuntaan. Pitkää välituntia voidaan käyttää myös luokanvalvojan tuokioihin, oppilaan ja opetta-
jan, kuraattorin, psykologin, kouluohjaajan tai terveydenhoitajan välisiin tapaamisiin, tukiopetukseen, 
erilaiseen harrastustoimintaan tai vaikka vain kavereiden kanssa jutusteluun. 
 

16. POLKUPYÖRÄT 
 

Polkupyörääsi sinun kannattaa säilyttää pyöräkatoksessa lukittuna. Ehdottomasti sinun kannattaa 
käyttää pyöräkypärää, jota sinun ei pidä jättää pyöräkatokseen. Käsitys siitä, että kypärän käyttö olisi 
naurettavaa ja tyhmän näköistä, on vanhanaikainen! 

 

 
 

 
17. TREENEIHIN LÄHTÖ 



 

 

 
Oman seurasi järjestämiin iltapäivän harjoituksiin et voi lähteä kesken koulupäivän; et ennen kuin 
päivän viimeinenkin oppitunti on päättynyt. 
 
Mikäli sinulla on säännöllinen tarve päästä lähtemään harjoituksiin ennen päivän viimeisen oppitun-
nin päättymistä, on valmentajasi oltava yhteydessä joko urheiluluokkakokeilun koordinaattori Minna 
Aaltoon ( 7.-8. lkt ) tai liikuntalinjan koordinaattori Kristiina Vanhaseen ( 9. lkt ). 
 

18. TUKIOPETUS 

 
Voit itse hakeutua tukiopetukseen. Se on merkki asenteestasi: Haluat oppia ja menestyä ja olet val-
mis tekemään työtä sen eteen. Opettaja voi ehdottaa sinulle tukiopetusta. Tästä kieltäytyminen on 
osoitus erittäin huonosta ”pelinlukutaidostasi”. Sovittua tukiopetusta et saa unohtaa, etkä jäädä il-
moittamatta pois tukiopetuksesta. 

 
 
19. VAHINGON SATTUESSA 

 
”Rapatessa roiskuu.” ”Vahinko ei tule kello kaulassa.” – Monenlaista on sanontaa näihin tilainteisiin. 
Kun oma toimintasi aiheuttaa kiinteistössä vahingon, esimerkiksi ikkunan rikkoutumisen, tai välineis-
töä hajoaa käytössäsi, ilmoita siitä koulun aikuiselle. Vaikka olisitkin ollut väärään aikaan väärässä 
paikassa tekemässä vääriä asioita, ole suoraselkäinen ja rehellinen ja tunnusta tekosi. 
 

20. VÄLIPALA 

 
Välipalaa myydään kummankin yksikön ravintolassa klo 13.50-14.05.  

 
 

21. VÄLITUNNIT 

 
Välitunnit vietetään ulkona. Tästä säännöstä voi poiketa klo 9.30-10.00 ja klo 13.50-14.05. Siirtyes-
säsi välitunnin aikana yksiköstä toiseen tai muualle opetusjärjestelyjen vuoksi sinun on noudatettava 
liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. 
 
Syreenissä välitunnin päätyttyä luokkatilojen 1 – 9 oppituntien alkua odotetaan turvallisuussyistä Kel-
loaulassa. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
22. 7.-9. LUOKKIEN JA VALMO-RYHMÄN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
 

Me Vasaramäen koulussa kohtelemme toisiamme reilusti ja 
kohteliaasti. 
 
Koulumme arki sujuu rauhallisesti ja turvallisesti noudattaes-
samme yhteisesti sovittuja sääntöjä: 
  

1. Käyttäydy asiallisesti. 
2. Noudata koulun työaikoja täsmällisesti. 
3. Anna työrauha muille. 
4. Huolehdi ympäristön siisteydestä. 
5. Älä vahingoita koulun tai toisten omaisuutta.  
6. Päihteet, teräaseet ja tulentekovälineet ovat kiellettyjä kou-

lun alueella, tilaisuuksissa ja retkillä. 
7. Huolehdi omasta ja toisten henkisestä ja fyysisestä turvalli-

suudesta. 
 
 
 
 



 

 

 


