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3. Oppilaan jaksaminen  

· Erityislapselle sopii etäkoulua hyvin, koska sosiaalista väsymistä ei kotona tule juuri ollenkaan. 

Välillä, kun taukojen pitäminen unohtuu, niin tehtävillä väsyttää itsensä ja tulee virheitä enemmän ja 

siitä turhautumista.  

· Lapsi jaksaa oikein hyvin, kun kotona tekemisen tauottaminen onnistuu hyvin. Minusta kotiopiskelu 

on ollut ADHD-lapselle eduksi, sillä turhat ärsykkeet ovat jääneet pois, ja opettajaan on silti suora ja 

hyvä yhteys.  



· Puhelimen kautta tapahtuva ohjaus tuntuu kuormittavalta. Lapsi kaipaa sosiaalista ympäristöä.  

· Oppilas sinänsä jaksaa hyvin ja koulutyö ei kuormita liikaa, mutta kotona on helpompi osoittaa 

mieltä isosti, jos ei huvita. Ruokailun tärkeys hyvissä ajoin on meidän perheessä selkiytynyt 

jaksamista ajatellen!  

· Kotioloissa meinaa aina "ote herpaantua" olennaisesta.  

· Hän odottaa jo illalla innolla seuraavan päivän koulutehtäviään, ja kova halu olisi jo illalla aloittaa 

uusien tehtävien parissa.  

· Leikin imu on niin vahva vielä tämän ikäisellä koululaisella, että kun hän kuulee pienempien 

sisarusten leikkivän jotain mielenkiintoista, tekisi koululaisenkin mieli päästä tehtävien ääreltä 

leikkimään. Ja niin hän pääseekin. Sitten taas tulee tehtävät tehtyä. Mutta muutenhan tämä 

kotikoulu on oppilaalle helpompaa, kun koulumatkat jäivät pois.  

 

4. Mitkä asiat ovat toimineet etäopiskelussa hyvin?  

· Koulusta tullut kuormitus on poissa ja vaikuttaa kaikkeen myös kotona.  

· Sopivasti tehtäviä ja joustoa niiden tekemiseen.  

· Selkeä tehtävien anto ja yhteydenpito opettajaan.  

· Tehtävät ovat olleet monipuolisia ja kiinnostavia. Tehtävänanto on ollut selkeä ja ohjeet löytyvät 

kätevästi yhdestä osoitteesta. Ohjausta on ollut riittävästi. Myös tehtävämäärä on ollut sopiva. 

Opettajan joustava suhtautuminen tehtävänpalautukseen (esim. saman päivän aikana) on 

helpottanut arkemme järjestymistä.  

· Hyvissä ajoin tulevat tehtävät ja opettajan aikamääreellä ilmoittamat tehtävät esim. Tee tehtäviä 

sivulta 234-236 30 minuuttia. Tehtävämäärät on pysynyt kohtuullisena.  

· Lapsi tekee reippaasti tehtävät ja kysyy opettajalta rohkeasti apua, jos jokin asia mietityttää. Itse 

lähettää opettajalle tehtävät ja katsoo pedanetistä päivän tehtävät.  

· Tehtävät ovat olleet mielenkiintoisia ja tehtävien palautukset sujuu hyvin. Yhteydenpito opettajaan 

on helppoa ja puhelut ohjaajan kanssa toimii.  

· Alkukankeuden jälkeen etäopiskelu sujunut kaiken kaikkiaan hyvin. Joka aamu olen tulostanut 

lapselle opettajilta tulleet tehtävät, ja niiden tekemisessä ei suurempia ongelmia ole ollut.  

· Tehtävät ovat tulleet ajoissa, päivärytmi on säilynyt opiskelussa hyvin.  

· Seuraavan päivän "aikataulut ja tehtävät" saatu edellisenä iltana. Hyvin kerennyt tulostaa 

koululaiselle seuraavan päivän opiskelutiedot. Opettajaan saanut hyvin yhteyttä.  

· Erittäin hyvin suunnitellut tehtävät, monipuoliset ja mielenkiintoiset.  

Oppiminen on mennyt eteenpäin hyvin.  

 

5. Mikä etäopiskelussa ei ole toiminut?  

· En vanhempana osaa olla hyvissä ajoin opettajaan yhteydessä!!  



· Kotona opiskelussa keskittyminen on ollut välillä vaikeaa, ja varsinkin alussa tehtäviä oli ehkä 

liikaakin.  

· Mielestäni etäopetus sujunut ihan hyvin, alussa oli haasteellista, kun oli vain yksi tietokone ja 

vähintään 2 käyttäjää, joten jouduimme hankkimaan yhden läppärin opiskeluja varten.  

· Jotkin tehtävät ovat mielestäni olleet vähän "kyseenalaisia" ja apua nämä nuoremmat tarvitsevat 

ymmärtämisessä paljon, vanhemmat joutuu sitoutumaan koulutehtäviin paljon.  

· Kakkosluokkalaisella on iso kynnys olla yhteydessä opettajaan kysyäkseen neuvoa puhelimen 

välityksellä. Vanhemmat joutuneet pähkäilemään omien vajavaisten opetustaitojen kanssa. Tullut 

sanaharkkaa muutaman kerran koululaisen kanssa, kun vanhempien taidot eivät ole olleet riittävät.  

· Kakkosluokkalaisella ei ole vielä älykännykkää, se hieman hankalaa. Isoveli tai vanhemmat saaneet 

olla tehtävien välittäjänä.  

 

6. Mitä muuttaisitte loppukevään opiskelussa ja mitä toiveita teillä on?  

· Kuulemma vähemmän tehtäviä pitäisi olla.  

· Minä toivon, että etäopetus jatkuu kesälomiin saakka. Ja mikäli ei jatku, niin en usko laittavani 

lastani kouluun kahden viikon vuoksi.  

· Enemmän koko ryhmän live-tunteja, koska lapset kaipaavat toisiaan ja ryhmää ympärillä.  

· Kaikki ok. Olen kiitollinen, että lukujärjestystä voi muokata perheen aikataulun mukaisesti.  

· Toivoisin, että lapset pääsevät vielä toukokuussa vähäksi aikaa kouluun. Lapsi haluaisi jo kouluun 

takaisin.  

· Loppukevät voisi mennä samalla systeemillä, eli etäopiskeluna.  

· En laittaisi omia lapsiani kouluun enää kahdeksi viikoksi.  

· Toivoisimme, ettei tehtäviä olisi ainakaan enempää kuin mitä nyt on ollut. Muutoin etäopiskelua 

voi jatkaa entisenlaisesti.  

· Toivon, että lähiopiskelua ei enää kevään aikana aloitettaisi, tällä estettäisiin koronan turha 

leviäminen  

· Toivomus olisi, että 1-3 luokkalaiset palaisivat kouluun, tekisi varmaan heille hyvää! Jos etäopiskelu 

jatkuu, pitäisi keskittyä olennaiseen, ja pitää tehtävien määrä ennallaan.  

· Jos olisi mahdollista, niin oppilaita voisi ohjeistaa kasvattamaan jotain syötävää. Koulu voisi vaikka 

postittaa siemeniä. Ruoan omavaraisuudesta Suomessa puhutaan niin paljon nyt, että voisihan 

perheitä innostaa pieneen omatarveviljelyyn. Toisaalta tietysti lapsi saattaa kokea raskaan 

pettymyksen, jos viljelykset ikkunalaudalla tai ulkona menee pieleen, unohtuu kastella, kissa pilaa ne 

tms. Mutta harkittavaksi tämä idea.  

 



 



 

 

 

11. Vapaa sana ja terveiset opettajille. 

 

· Minusta niin oppilaille kuin opettajillekin kuuluu suunnattoman suuri kiitos siitä, miten nopeasti 

etäopiskelu pystyttiin aloittamaan ja miten hienosti kaikki on hoitunut. Kiitos. Tsemppiä 

loppukevääseen!  

· Lämmin kiitos opelle. Homma on alusta saakka pelannut hienosti ja selkeästi. Myös yleinen tiedotus 

alakoulun puolelta on ollut kiitettävää.  

· Uskoisin, että meillä on suht helpot oppilaat kotona ja siitä huolimatta arki kokonaisuudessaan 

tuntuu kuormittavan liikaakin. Opettajilla on arjessa varmasti ihan samat haasteet kuin kaikilla 

muillakin, enkä todellakaan aio moittia sitä, kuinka etäopetus järjestetään, ellei tule jotain ihan 

oikeasti omituista eteen. Toiveita voin esittää, jos on tarve, koska aina ei välttämättä tule 

opettajallekaan kaikki näkökulmat mieleen. Tämä on uusi ja outo tilanne meille kaikille ja yhdessä 

tämä vain on parhain päin yritettävä rämpiä! Tsemppiä yhtä lailla kouluun kuin koteihinkin!  

· Ruoka oli hiukan pettymys, etenkin porkkanat. Ajatuksena hyvä juttu tuo ruokahomma. Leipäpuolta 

voisi olla ehkä enempi ja leivän päällekin jotain. Näkkileipä oli hyvä juttu.  

· Lämpimät kiitokset etäkoulun onnistumisesta ja voimia kaikille näihin poikkeusoloihin!  



· Jaksamista teillekin varsin erilaisessa tilanteessa, olette onnistuneet hyvin opetuksessa koronankin 

aikana.  

· Kohtalaisen hyvin etäopiskelu kuitenkin mennyt, toivotaan että päästäisiin nopeasti palaamaan 

normaaliin elämään. Varmasti oppimisessa tulee eroja oppilaiden kesken etäopetuksessa! Tsemppiä!  

· Kyllä Suomen koulusysteemi on huippu! On opettajat, avustajat, siistijät, keittiön henkilökunta, 

koulukyytien kuljettajat. Koulussa toteutuu hyvä opetus, hyvä ruoka, välitunnit, kaverit, sosiaaliset 

yhteydet jne. Koulupäivien arki ja tutut rutiinit tuovat lapselle hyvän perusrytmin viikkoon. Hyvää se 

arki on kotonakin, mutta enemmän on nyt jouduttu venymään. Opettajat on joutuneet tekemään 

ison työn, kun opetus muuttunut aivan erilaiseksi. Iso kiitos opettajille!  

· Kiitos paljon! Erittäin esimerkillistä kotikoulun järjestämistä, ainakin tällä tokaluokalla. 

 


