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6. LUOKAT 

 

 

 

3. Oppilaan jaksaminen  

· Muutoin koulunkäynti sujuu hyvin, mutta oppilas kaivannee kavereita. Välituntiliikunta olisi sekin 

tarpeen...  

· Hyvin on jaksanut tehdä koulutehtävät, ja ollut myös ahkerasti teams-ryhmissä mukana. Kysyy 

opettajalta rohkeasti apua, jos jokin asia mietityttää. Tehtävien palautus myös on onnistunut hyvin. 

Kouluopiskelu sujuu hyvin, kavereita ja koulua on ikävä, ja uutiset epidemiasta huolestuttaa. 

 · Tehtäviä sopivasti, aikaa jää iltapäivisin hyvin myös ulkoiluun ja urheiluun.  

· Herää ajoissa huolehtimaan koulutyön. Pitää lounas- ja välipalatauon ajallaan. · Kavereita on ikävä. 

Extratehtäviin motivoituminen ontuu hieman.  

· Vähän tylsistynyt ja kaipaa kavereita. Liikuntaan joutuu vähän patistelemaan (normaalisti ei 

tarvitse). Turhan paljon ruudulla (koulun ulkopuolellakin).  

· Hyvin on jaksanut · Kun ei koulua ja harrastuksia, niin kavereiden kanssa pelailua ikävä. Joskus 

tuntuu, että tehtävät oppilas tekee hutiloiden, kun kiire tuntien välillä mukavampiin hommiin.  



· Pientä kevätväsymystä koulun suhteen, kuten tähän aikaan vuodesta on ollut. Eli ihan normaali 

meininki.  

 

4. Mitkä asiat ovat toimineet etäopiskelussa hyvin? 

 · Rytmitys on toiminut, selkeät aikataulut. Tehtävät ovat alun jälkeen nekin selkeämpiä, ja 

vaihtelevampia. 

 · Lukujärjestyksen mukainen opetus. Kokoontumiset teamsiin tuntien alussa. Tehtäviä sopivasti, ei 

liian kuormittavaa.  

· Säännöllinen päivärytmi lukujärjestyksen mukaan ja teams tunnit. 

 · Pystyy keskittymään opiskeluun paremmin kotona, eikä ole ollut kuormittunut koulupäivien 

jälkeen.  

· Yhteys joka tunnin alussa opettajaan on hyvä asia, päivä menee lukujärjestyksen mukaan ja se luo 

hyvän rytmin opiskeluun.  

· Yhteistyö opettajien kanssa ollut pääosin sujuvaa  

· Koulun tiedottaminen on ajantasaista. Luokan ohjaaja huolehtii asiat hienosti! Soitti jo kotiinkin 

kuulumisia kysellen. Yhteydet ovat toimineet.  

· Saanut apua sitä tarvittaessa.  

· Opettajan antamat tehtävät on tehty heti.  

· Tekee itsenäisesti, ei ole juurikaan tarvinnut puuttua.  

· Opiskeluintoa on ollut enemmän, kun on saanut työskennellä tietokoneella. Teams-palaverit joka 

tunti ovat olleet hyviä juttuja.  

· Varmaankin tehtävät olleet selkeät, teams toimiva kanava! 

 · Kaikki asiat.  

· Opettaja pitänyt hyvin yhteyttä Teamsin kautta oppilaiden kanssa. Kutosluokkalainen jo sen verran 

iso, että tietokoneella työskentely varsin luontevaa. Opettaja pitänyt hyvin yhteyttä kotiin. 

WhatsApp, Pedanet ja Teams olleet hyvät yhteydenpito- ja työskentelyvälineet.  

· Olen todella tyytyväinen, kun kirkonkylän koulun 6. luokalla etäopiskelu lukujärjestyksen mukaan 

teamsissa paikalla oloa eikä vain pelkät tehtävät päiväksi ja palautus, kun tehty. Pysyy rytmi päivissä 

ja koulu tulee hoidettua ilman äidin patistelua. 6. luokan opettajille isot kiitokset.  

* Ohjeet ovat olleet selkeitä, kiitos siitä. Teknisesti myös kaikki toiminut moitteettomasti.  

* Säännölliset työskentelyajat yhdessä.  

 

5. Mikä etäopiskelussa ei ole toiminut?  

• Ulkoilu ja koulumatkat eivät ole maistuneet. Tosin sitten koulupäivän jälkeen on ulkoilu 

lisääntynyt, kevät toki vaikuttanee asiaan. 



 • Välillä yhteys ei kunnolla toimi  

• Läksyjä voisi olla enemmänkin...ei kylläkään lapsen mielestä:)  

• Mielestäni etäopiskelu sujunut hyvin alun jälkeen.  

• Oppilas ei innostu aamun koulumatkaan ja välituntiulkoiluihin.  

• Välillä huono nettiyhteys  

• Kavereita on ikävä.  

• Lapsi ei niin paljon panosta kokeisiin lukemiseen kuin koulussa ollessa.  

 

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

· En muuttaisi mitään, kaikki on sujunut hyvin  

· Toivottavasti lapset pääsevät vielä kouluun toukokuussa.  

· Ei turhaan hätiköitäisi koulun aloituksessa ennenkuin epidemian huippu saavutettaisiin täällä 

pohjoiskarjalassa. 

 · Oppilas itse toivoo vähemmän Teams-tunteja, haluaisi mieluummin tehdä vain tehtäviä. 

 · Minä huoltajana toivon, että etäopiskelu jatkuisi lukuvuoden loppuun asti, ettei taudeille annettaisi 

valtaa levitä helposti."  

· En mitään, vaan toivon ettei kouluja avattaisi toukokuussa. 

 · Ei oikeastaan mitään. Mutta jos jotain yrittää keksiä, niin toivoisin, että lapsille puhuttaisiin 

ergonomiasta. Työskentelyasennot eivät ole aina kovin hyviä täällä kotona. Jotain välkkähaastetta 

voisi myös keksiä, niiden suositteleminen ei näytä riittävän siihen, että jotain oikeasti tapahtuisikin. 

Takapuoli pysyy sitkeästi penkissä tuntien välilläkin. 

 · Kerkeää aloittaa lähiopiskelun syksylläkin. En usko, että koko tulevaisuus menetetty tämän kevään 

takia, kuitenkin isoin osa vuotta kerettiin opiskella koulussa. 

 · Yleisen ohjeistuksen mukaan mennään. 

 



 

 



 

11. Vapaa sana ja terveiset opettajille.  

· Tsemppiä opettajille ja muulle henkilöstölle! Jaksetaan kevät tällaista poikkeuksellista tilannetta, 

eiköhän tämä sitten helpota...  

· Hyvin organisoitu etäopetus. Tehtäviä hyvä määrä, ei liian kuormittavaa. Opettaja hyvin saatavilla ja 

neuvoja antamassa oppilaan kohdatessa haasteen tehtävien tekemisessä.  

· On tämä ollut niin outo ja uusi tilanne vanhemmille, oppilaille ja opettajille, mutta iso kiitos omien 

lasteni opettajille, että homma on sujunut erittäin hyvin  

· Kiitokset opettajien mahdollistamasta hyvästä kotiopetuksesta ja kunnan jakamasta monipuolisesta 

ruokakassista!  

· Onneksi tämä on väliaikaista, niin tästäkin varmasti hyvin selvitään yhteistyöllä  

· Kiitos valtavasta työpanoksestanne, vaivannäöstänne ja aidosta kiinnostuksesta 

oppimista/opettamista kohtaan.  

· Terveisiä kaikille opettajille!  

· Kiitos, hirveän hyvin olette järjestänyt opetuksen!  

· Hyvin toiminut kaikki. Jaksamista eteenkin päin, selvitään yhdessä  

· Suuret kiitokset opettajille mielestäni hyvästä panostamisesta etäopetukseen. Teillä on ollut 

nimenomaan uskallusta heittäytyä uusiin asioihin.  



· Opettajat ovat tehneet hyvää työtä.  

· Hienoa työtä opettajat tekevät! Hyvin opettaja ollut yhteydessä huoltajiin, kysellyt kuulumisia ja 

tiedottanut huoltajia etäopiskelun etenemisestä.  

· Meillä kun koko perhe kotona ja valmistetaan ruokaa päivittäin, niin olisi ollut parempi ne säilyvät 

kuiva/ruoka-ainee,t koska ei koululainen kuitenkaan halunnut eri ruokaa syödä. Ymmärrän kyllä jos 

vanhemmat töissä, niin helppo lämmittää mikrossa itse. 

 


