
JOKIRINTEEN KOULUN KANNUSTEET, PELISÄÄNNÖT JA SANKTIOT  
2022-2023  

   
Perusopetuslakia on täydennetty v. 2022. Muotoilua oppilaan velvollisuuksista on 
täydennetty: Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä 
toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai 
opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.   
  
Jokirinteen koulun järjestyssäännöt   

   
▪ toimin turvallisesti   

▪ otan vastuun koulutöistäni  

▪ annan työrauhan   

▪ huolehdin omasta ja yhteisestä omaisuudesta.   

▪ älylaitteita käytän siten, kuin luokkatasoilla 1–6 ja 7–9 on erikseen 

sovittu  

▪ en poistu koulun alueelta ilman lupaa  

▪ hillitsen kielenkäyttöni  

▪ noudatan Suomen lakeja   

  
Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulun järjestämässä toiminnassa.  

  
  
Järjestyssääntöjä täsmentävät käytänteet (vuosittain täsmennettävät)  
  

Luokat 1–6   

 

Toimin turvallisesti   
▪ käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti   

▪ opettaja määrittelee tilanteeseen turvallisen käyttäytymisen ja 

tottelen hänen ohjeitaan  

▪ en satuta muita henkisesti tai ruumiillisesti  

▪ liikun rauhallisesti koulun sisätiloissa.  

▪ jonotan ja syön rauhallisesti ruokalassa.   

▪ välitunnit vietän kullekin ikäluokalle 

määrätyllä välituntialueella.  Koulumatkoilla noudatan 

liikennesääntöjä ja yleistä varovaisuutta. Koulun suositus on, että 

ensi- ja toisluokkalaiset eivät tule pyörällä kouluun. Pyöräillessä ja 

luistellessa käytän kypärää   

▪ en tuo vahinkoa tuottavia esineitä ja aineita kouluun   

▪ en vietä aikaa portaikoissa ja ovien läheisyydessä  

  



 

   
Otan vastuun koulutöistäni   

▪ opiskelen täysipainoisesti oman etuni vuoksi   

▪ otan mukaani tarvittavat koulukirjat ja opiskeluvälineet   

▪ tulen ajoissa oppitunneille    

   
Annan työrauhan   

▪ odotan puheenvuoroa  

▪ puhun tilanteeseen sopivalla äänenvoimakkuudella  

▪ liikun rauhallisesti sisätiloissa     

   
Huolehdin omasta ja yhteisestä omaisuudesta   

▪ en roskaa enkä töhri  

▪ noudatan kauniita ruokailutapoja   

▪ pukeudun säänmukaisesti ja asiallisesti eri tilanteet huomioiden  

▪ päähineet otetaan pois eteisissä ja päällysvaatteet säilytetään 

oppituntien ajan ensisijaisesti naulakoissa   

▪ noudatan kengistä annettuja ohjeistuksia koulun eri tiloissa  

▪ käytän varoen ja säästeliäästi koulun työvälineitä ja kalustoa   

▪ en koske ilman lupaa toisten tavaroihin  

▪ rahaa on koulussa mukana omalla vastuulla   

▪ sovin erikseen opettajan kanssa mahdollisesta karkin ja lelujen 

tuomisesta  

   

Älylaitteita käytän siten, kuin luokkatasoilla 1–6 ja 7–9 on erikseen 

sovittu  
▪ kännykät ja viihde-elektroniikka eivät pääsääntöisesti kuulu 

eivätkä näy koulupäivän aikana   

▪ oppitunnilla käytän kännykkää kuten opettaja ohjeistaa   

▪ kännykkä on koulussa omalla vastuullani   

   
En poistu koulun alueelta ilman lupaa  

▪ koulun alueella valvonta ja koulun vakuutukset turvaavat minua  

▪ tutustun koulun alueeseen ja välituntialueeseen opettajan kanssa  

  
 Hillitsen kielenkäyttöni  

▪ en hauku tai pilkkaa toisia   

▪ en kiroile  

▪ en huuda tarpeettomasti  

  



 
 

Noudatan Suomen lakeja  
• koulussa harjoitellaan yhteiskunnassa toimimista, sen lakien ja 

muiden sääntöjen tuntemista   

• en julkaise toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman 

tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa 

julkisessa paikassa. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia 

luvatta lähdettä ilmaisematta   

• en toimi vilpillisesti lunttaamalla. Koe hylätään ja vilpin laajuuden 

mukaan koulun kasvatustoimet ovat mahdollisia  

• en tuo kouluun tai käytä koulussa haitallisia tai vaarallisia aineita 

ja tavaroita    

  

Luokat 7–9    

   
Toimin turvallisesti   

• käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti   

• opettaja määrittelee tilanteeseen turvallisen käyttäytymisen ja 

tottelen hänen ohjeitaan  

• en satuta muita henkisesti tai ruumiillisesti  

• liikun rauhallisesti koulun sisätiloissa  

• jonotan ja syön rauhallisesti ruokalassa   

• noudatan kauniita ruokailutapoja   

• koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja yleistä varovaisuutta 

pyöräillessä ja luistellessa käytän kypärää   

• en tuo vahinkoa tuottavia esineitä ja aineita kouluun   

• en vietä aikaa portaikoissa ja ovien läheisyydessä   

   
Otan vastuun koulutöistäni   

• opiskelen täysipainoisesti oman etuni vuoksi   

• otan mukaani tarvittavat koulukirjat ja opiskeluvälineet   

• tulen ajoissa oppitunneille    

   
Annan työrauhan   

• odotan puheenvuoroa  

• puhun tilanteeseen sopivalla äänenvoimakkuudella  

• liikun rauhallisesti sisätiloissa   

• en nauti virvoitusjuomia enkä karkkeja tunneilla tai koulun 

ruokalassa   

  



   
Huolehdin omasta ja yhteisestä omaisuudesta   

• en roskaa enkä töhri. Siistin jälkeni  

• pukeudun säänmukaisesti ja asiallisesti eri tilanteet huomioiden   

• en pukeudu toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan 

vastaisesti   

• päähineet otetaan pois luokissa, ruokalassa sekä juhlasalissa ja 

päällysvaatteet säilytetään oppituntien ajan ensisijaisesti 

naulakoissa   

• ruokalaan mennessä jätän ulkovaatteet naulakkoon ja repun voin 

ottaa mukaan (arvotavarat)  

• noudatan kengistä annettuja ohjeistuksia koulun eri tiloissa  

• käytän varoen ja säästeliäästi koulun työvälineitä ja kalustoa   

• en koske ilman lupaa toisten tavaroihin  

• rahaa on koulussa mukana omalla vastuulla   

• sovin erikseen opettajan kanssa mahdollisesta karkin ja 

harrastevälineiden tuomisesta   
 

Älylaitteita käytän siten, kuin luokkatasoilla 1–6 ja 7–9 on erikseen 

sovittu  

• kännykkä on koulussa omalla vastuullani    

• suljen kännykän ja lopetan musiikin kuuntelun tai 

pelaamisen  ennen tunnille saapumista    

• oppitunnilla käytän kännykkää, kuten opettaja ohjeistaa    

   
En poistu koulun alueelta ilman lupaa  

• koulun alueella valvonta ja koulun vakuutukset turvaavat minua.  

• välitunnit vietän sisä- ja ulkovälituntialueilla.  (Sisävälituntialueita 

ovat aulat ja aulan katseluportaikko, käytävät. EIVÄT käytävät, 

portaikot, opetustilat eikä ruokala)  

  
 Hillitsen kielenkäyttöni  

• en hauku tai pilkkaa toisia   

• en kiroile  

• en huuda tarpeettomasti  
 

Noudatan Suomen lakeja  
• koulussa harjoitellaan yhteiskunnassa yhdessä toimimista, sen 

lakien ja muiden normien noudattamista   

• en tuo kouluun teräaseita, päihdyttäviä aineita, enkä 

paloturvallisuutta vaarantavia aineita   



• olen tietoinen Suomen tupakkalaista, joka kieltää tupakoinnin ja 

tupakkatuotteiden hallussapidon alle 18-vuotiailta    

• tiedän, että lain mukaan tupakointi on kielletty kaikilta 

koulualueella   

• päihteiden välittäminen on rikos, jota varten on oma 

kurinpitoprosessi  

  

Jos omaisuuttani katoaa tai löydän jonkun toisen omaisuutta, 
tiedotan siitä vahtimestaria.    
  

En julkaise toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman tämän 
lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa 
paikassa.   
  

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä 
ilmaisematta.  
  
Lunttaaminen on vilpillistä toimintaa. Koe hylätään ilman 
uusimismahdollisuutta ja teon laajuuden mukaan kasvatus- ja 
kurinpitotoimet ovat mahdollisia.  

 

  

Ristiriitojen selvittämisen polut:  
  

  

  

 



 
Palkinnot ja sanktiot   

   
Luokittain voidaan sopia hyvästä käytöksestä palkintoja.  
  
Jos oppilas rikkoo koulun yhteisiä pelisääntöjä, ensisijaisesti:    
   

▪ hänen kanssaan keskustellaan ja asiaa sovitellaan  
▪ toimitaan asian ratkaisemiseksi yhteistyössä kodin 
 kanssa ja   
▪ pyritään löytämään oppilaalle oppilashuollollista tukea   

   
Koululla on perusopetuslain kurinpitopykälien mukainen 
suunnitelma kasvatus- ja kurinpitokeinojen käytänteistä ja 
valvonnasta. Se on nähtävillä koulun kotisivuilla.  
      
Kasvatuskeskustelut ovat perusopetuslain mukainen ensisijainen 
keino puuttua koulun sääntöjen rikkomiseen. Siitä ilmoitetaan 
huoltajalle ja joissain tapauksissa tarjotaan myös mahdollisuutta 
osallistua siihen. Mikäli kasvatuskeskustelu ei muuta 
käytöstä, käytetään edelleen jälki-istuntoa.  Jälki-istunnossa 
voidaan (POL 36 §) teettää kasvatuksellisesti kirjallisia tai suullisia 
tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä. Toiminnallisten tehtävien tulee 
kytkeytyä koulun yhteisöllisyyden rakentamiseen. Oppilas voidaan 
myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.   
   
Perusopetuslain kurinpitopykälien mukaan koululla on myös 
seuraavat oikeudet:    

▪ tekemättömien tehtävien teettämiseen määrääminen   
▪ luokasta poistaminen   
▪ esineen haltuunotto   
▪ oppilaan /oppilaan tavaroiden tarkastaminen  
▪ oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä 
 jäljellä olevan työpäivän ajaksi ja tarpeen vaatiessa 

 seuraavaksikin päiväksi. Tällöin oppilaalle tehdään 

 suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi  

▪ kirjallisen varoituksen antaminen   
   
 
 

Määräaikainen erottaminen ei kuulu Kirkkonummella koulun kurinpitotoimiin 
vaan sen määrää kouluasioista päättävä lautakunta.  
  

  

  

 



 
 

Kannusteet   
   
Oppilaiden kannustaminen jokapäiväisessä koulutyössä   
  
Oppilaille annetaan rakentavan myönteistä palautetta tavallisesta 
hyvästä tuntityöskentelystä. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia 
osallistua projekteihin ja kilpailuihin. Eri oppiaineissa pyritään 
löytämään julkaisukanavia oppilastöille.   
  
  
Koulumme arvoa, luottamusta, rakennetaan 
oppimisyhteisössämme motolla:   

• HUOMAA KAVERI 

• KUUNTELE 

• TERVEHDI  

• KIITÄ 

• PYYDÄ ANTEEKSI   

  

Luokat laativat hyvinvointisuunnitelman, jonka toteutumista 

seurataan lukuvuoden mittaan  

   
  
Oppilaiden osallistumis- ja vaikutuskanavat   
  
Koulumme oppilailla on mahdollisuus osallistua yhteisölliseen 
oppilashuoltotyöhön, tukioppilastoimintaan, oppilaskuntatyöhön, ja 
vihreä lippu - toimintaan. Kehitämme koko ajan positiivista 
pedagogiikkaa.   
   
  
Stipendit ja muut palkinnot   
  
Koulussamme jaetaan vuosittain stipendejä. Stipendejä annetaan 
erityisesti oppilaille, jotka ovat yhteistyökykyisiä, toiset huomioon 
ottavia, opinnoissaan menestyviä, harrastuneita, aktiivisia, hyvin 
käyttäytyviä ja tunnollisia. Suurin osa stipendeistä jaetaan kuudes- 
ja yhdeksäsluokkalaisille.   

  

   
  


