
HUOLTAJAKYSELYN PALAUTTEET, kooste 8.5.20 Tuula Räsänen 

3. - 4. LUOKAT 

 

3. Oppilaan jaksaminen (avoimet vastaukset) 

· Tytöt jaksaa pääsääntöisesti tehdä hyvin tehtävät. Mutta niitä vaan on minusta hiukan liikaa näin 

""kotioloissa"" opiskeluun nähden. Esim. liikunnasta riittäisi kuvat eikä päiväkirjan pito olisi 

välttämätön.  

· Tehtäviä on sopivasti, ja tekemistä häiritseviä asioita on vähemmän kuin koulussa.  

· Opiskelu sujuu, kavereita on ehkä vähän ikävä.  

· Liian kiireinen aikataulu ja liikkaa teamsia, aiheuttaa stressiä. · Ihan hyvin jaksava lapsi, mutta alkaa 

näkyä eristys väsymystä, kyllä tästä selvitään!  

· Saa nukkua pidempään aamulla  

· Oppilas voi rauhallisemmassa ympäristössä tehdä tehtävänsä kuin isossa ryhmässä. Keskittyminen 

on parempaa.  

· Jaksaminen on ollut jopa parempaa, kun illalla ei ole enää niin ollut läksyjä vaan työ on tehty 

koulupäivän aikaan.  

· Välillä on erittäin paljon läksyjä, se kuormittaa  



· Joskus tehtäviä liikaa, ei kerkeä pitämään taukoja.  

· Ikävä kavereita, ja kyllästyttää olla vaan oman perheen kesken.  

· Toisinaan tahtoo tulla tylsää, kun kaikki tehtävät on tehty jo hyvissä ajoin ennen tunnin loppua.  

· Koulumatkoissa säästetty aika näkyy jaksamisessa positiivisesti. Oppilas on paljon laitteen ääressä 

päivisin, iltaisin ei enää edes halua olla minkään päätteen ääressä. Nyt tehtäviä on ok määrä.  

· Jaksaminen ei poikkea edellisistä keväistä. Kavereita kaipaa, mutta tykkää kuitenkin etäkoulun 

tuomasta työrauhasta.  

 

4. Mitkä asiat ovat toimineet etäopiskelussa hyvin?  

· Tehtävien teko ja opettajien tuki päivän aikana. On hyvä, ettei erillisiä läksyjä ole tullut enää 

koneella vietetyn päivän lisäksi  

· Teams tunnit.  

· Tehtävät on tulleet ajallaan. Opettajien yhteydenpito on sujuvaa. Apua on saatavilla tarvittaessa.  

· Tehtävien määrä ja päivän rytmitys tuntien mukaan.  

· Kaikki asiat on mennyt aivan kiitettävästi.  

· Etäkoulua pidetään lukujärjestyksen mukaan. Lapsi pysyy paremmin koulurytmissä kiinni, eikä 

touhuile silloin omiaan.  

· Lähestulkoon kaikki alkujärkytyksen jälkeen  

· Nettiyhteydet ainakin meillä on toiminut. Opettajiin saa helposti yhteyden.  

· Opettajaan on ollut yhteys joka päivä teamsissä. Ja tehtävät pitää palauttaa joka päivä ajallaan.  

· Tehtävien anto edellisenä iltana.  

· Pääosin kaikki. Tehtävät on kohtuullisia ja tämän ikäinen pystyy huolehtimaan ne liki itsenäisesti.  

· Teams-tunnit melkein kaikilla tunneilla on ollut erittäin hyvä.  

· Oppilaan oma asennoituminen, opettajien tavoitettavuus, teamsit muuten hyvin, mutta koska 

kaikki ei tule ajoissa niin tuntien alku venyy--> jää vähemmän aikaa esim.kokeessa. Selkeät ohjeet 

pedanetissa ok.  

· Erityisopen tunnit olleet huiput ja muutenkin "etäliveoppitunnit" olleet hyviä. Selkeät pedanetin 

koulupäivän ohjeet ja tehtävien whatsap - palautukset toimineet hyvin.  

· Tehtävien palautus, tehtävän annot, Teams-tuokiot. On hyvä, että kaikki tunnit eivät ole läpeensä 

Teamsia, jotta lapsi saa myös edetä omatahtisesti. Se antaa myös liikkumavaraa perheen muiden 

aikataulujen osalta.  

· Päivärytmin säilyminen kotona etäopiskelussa, vaikka tutuissa kotiympäristöissä opiskelu 

tapahtuukin.  

· Lapsen atk-taidot ovat yllättäneet, opettajat ovat hoitaneet hyvin opetuksen ja ohjauksen.  



· Teams-tunnit hyviä  

· Melko lailla kaikki on toiminut hyvin.  

· Päiväjärjestys. Koulu alkaa hyvin, kun aamu alkaa opettajan yhteydenotolla.  

· Tietokoneen ym. laitteiden ja ohjelmien käytön sujuminen yllätti positiivisesti. Samoin se, että 

koululainen on hyvin itsenäisesti pysynyt aikatauluissa lähes aina. Toki apua on ollut tarjolla, mutta 

sitä on tarvittu suht vähän.  

· Alun pienten teknisten haasteiden jälkeen on silläkin puolella kaikki toiminut hyvin 

 

 

5. Mikä etäopiskelussa ei ole toiminut?  

· Kotona ei aina ole tarvittavia välineitä kuten kuvikseen/kässän liittyen.  

· Joidenkin tehtävien ohjeiden selkeys.  

· Lapsen yksinolo (pitkät päivät olla yksin ja selviytyä opiskelusta)  

· Pedanettiin hankalampi tehtävät palauttaa, osalle opettajista voi palauttaa helposti watsappilla.  

· Oppilaat eivät osaa aina käyttäytyä teamsissa.  

· joskus liikaa live-tunteja: edellinen tunti loppuu klo 9.45 ja pitää olla jo seuraavassa ryhmässä 

valmis klo 9.50.  

· Alussa yhteydet oli hitaanlaiset tai pätki, mutta ei enää.  

· Tietokoneella toimiminen Teams -tunneilla ja opettajien oppitunneilla. Päiviä, jolloin osittain huono 

kuuluvuus, särinän tuomaa hankaluutta ja äänten häviäminen kokonaan.  

· Aina ei ole ymmärtänyt, mitä läksynä ja mihin aikaan mennessä pitää palauttaa.  

· Läksyjä ei ole tullut, oppilaan oma puhelimen käyttö meinaa välillä karata pelaamisen puolelle.  

· Lapsi ei koe oloaan mukavaksi videopuheluissa. Välillä tehtävien palautus ei onnistu, kun tekniikka 

tökkii ja sitten unohtuu, tulee kurja fiilis, kun tulee siitä palautetta. Kanavia on kuitenkin monta ja on 

ihan inhimillistä, ettei aina onnistu. Osa tehtävistä on vanhempien avun varassa, näissä pitäisi olla 

reagointiaikaa enemmän.  

 

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

· Koulut pysyy kiinni syksyyn saakka, näin minimoidaan riskit ja tämä kuitenkin toimii pääosin hyvin.  

· Etäopiskelua kesälomaan saakka, ei oteta riskejä· Jo opitulla tavalla loppuun asti, ei suuria 

muutoksia enää.  

· Tällä tavalla voitaisiin mennä lukukausi loppuun  

· En muuttaisi mitään.  

· Loppukevät menisi kotoakin käsin opiskellessa.  



· Opettaja voi olla vähän rennompi.  

· Ehkä vähän vähemmän Teamsejä ja mahdollisuus neuvotella lukujärjestyksestä. Joskus olisi kätevä 

laittaa lapset yhtä aikaa ulos tekemään samaa liikunta.  

· Mikäli näin jatketaan loppuun asti ennen lomaa niin tällä kaavalla pärjätään hyvin.  

· Pikku hiljaa loppua kohti keventää opetusta. Teams juhlat?!?  

· Jatkakaa samaan tapaan.  

· Työpäivien keventämistä etätehtävien merkeissä on jo tapahtunut ja kiitos siitä, näin on hyvä.  

· Nyt tilanne kunnossa, välillä tehtäviä oli liikaa. Ehkä ainut minkä muuttaisin, olisi esim. 

liikuntatuntien siirtäminen päivän lopuksi, olisi helpompi viettää se aika perheen kanssa yhdessä 

liikkuen.  

· Jatketaan vaan samaan malliin kesään asti. 

 

 

 



11. Vapaa sana ja terveiset opettajille. 

· Kiitos ja tsemppiä!  

· Kiitokset joustavuudesta (näin 3vuorotyötä tekevänä lähihoitajana) ja kannustuksesta. Hyvää ja 

aurinkoista kevättä kaikille  

· Etäopiskelu on sujunut mielestämme hyvin. Koulumatkan pois jääminen on lisännyt nukkumiseen 

jäävää aikaa ja näin ollen vähentänyt koulupäivän aiheuttamaa väsymystä.  

· Hyvin menee etäopetuksen suhteen ja muutenkin, ei ongelmia. Jaksamista opettajille.  

· Hyvin toimii.  

· Tsemppiä kaikille!  

· Yllättävän hyvin on etäopiskelu onnistunut. Ruokakassissa on liian paljon eineksiä, ruokatarvikkeet 

olisivat parempia.  

· Ota vähän rennommin. 3-luokkalainen on vielä monta vuotta alakoululla ja pystyy oppimaan vielä 

monta asiaa. Ei tarvitse opiskella oppikirjan mukaan, oppikirja on vain työväline.  

· Jaksaa, jaksaa! Tilanne alkaa kuormittaa kotona ja opettajilla on varmasti samat haasteet arjessaan. 

Yhdessä selvitään, kiitos teille!  

· Ihanaa, että oma opettaja soittelee oppilaalle ja kyselee myös vanhemmilta, miten menee.  



· Ruokakassin sisällöstä osa pilalla. Porkkanat limaisia ja pahan hajuisia. Osa ruuasta todella suolaista. 

Kassin sisällössä voisi olla enemmän esim. kuiva tuotteita, leipää, kananmunia yms. Ruokakassin 

sisältö huonohko.  

· Tsemppiterveiset opettajille. Kiitos opiskelijoitten työpäivien keventämisessä ja kiitos 

kannustamisesta.  

· Wilmaan enemmän viestiä opettajilta, miten tehtävät ovat sujuneet.  

· Ruokakassi oli vähän hassu. Kuoritut porkkanat menivät piloille nopeasti ja valmiissa annoksissa oli 

osassa todella lyhyet päiväykset.  

· Tsemppiä myös opettajille, hyvin odottamaton tilanne mutta hyvin on meillä järjestetty 

etäopiskelu. 

 


