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3. Lisäkommentteja jaksamisesta: 

On puhunut, että stressaa ja tehtäviä on paljon. Kun keskustellaan tästä, niin sanoo, että kaikki on 

samassa tilanteessa. Mutta toisaalta ulkoilee paljon ja leivotaan yhdessä, joten niihin on eri tavalla 

energiaa. 

Aamulla saa jopa nukkua vähän pitempään kuin normikouluaamuina 

Jotkut päivät tuntuvat ruuhkaisilta koulutöiden osalta ja on selvästi havaittavissa harmitusta, kiirettä, 

tuskailua ja väsymistä. Toiset päivät sujuvat helpommin. Oma läppäri on aika hidas, mutta toimii 

kuitenkin. Tämäkin tuo toisinaan harmia. Onneksi on myös tabletti ja puhelin apuna. Kaverikaipuu on 

suuri. 

Tykkää etäopiskelusta. 

Henkinen hyvinvointi on vaihtelevaa. Kavereita on ikävä ja se näkyy. 

Mieliala ollut hyvä. Ei ole valitellut koulunkäynnin raskautta. Tosin siksi osin välillä mietityttää 

tuleeko hommat kunnolla hoidettua. 

Ihan hyvin menee :) 

Alkuun oli raskasta saada päivä rytmitettyä oikein. Nyt kun rytmi on löytynyt niin jaksaa paljon 

paremmin. 



4. Mitkä asiat ovat toimineet etäopiskelussa hyvin? 

Voisko olla luokkakohtaisten kuulumisten paikka esimerkiksi teamsissa, että voisivat jakaa ajatuksia? 

Yleensä tehtävän annot selkeitä. 

Ohjeiden saanti ja yhteydet kouluun. 

Suurin osa tehtävistä on tullut ajallaan ja selkein ohjein. Kouluaika on pääsääntöisesti riittänyt 

tehtävien tekoon. Yleisiä asioita (koronan aiheuttamat muutokset) koskeva ohjeistus on ollut selkeää 

ja ajantasaista. 

Tukea saa riittävästi ja tehtävät ovat olleet selkeitä ja hyvin ohjeistettuja. 

Suurin osa opettajista pitää hyvin yhteyttä niin oppilaisiin kuin huoltajiinkin. Mielestäni olisi tärkeää 

pysyä kartalla tehtävien määrästä, että voisi jollain tasolla valvoa/auttaa nuorta. 

Avun saanti tarpeen vaatiessa. 

Keskittyminen tehtävien tekoon on helpompaa kuin koulussa. 

Tekniikka on toiminut yllättävänkin hyvin. 

Kaikki on mennyt hyvin, on paneutunut tehtäviin 

Sosiaalisten tilanteiden kuormitus jää pois. Häiriintyy normaalisti myös aika paljon hälinästä 

luokassa, mitä ei nyt ole. 

Yhteydet toimii hyvin ja opetus on hyvin organisoitua. 

 

5. Mikä etäopiskelussa ei ole toiminut? 

Alussa erään diaesityksen tekeminen oli hidasta, yhden dian tekeminen kesti jopa 15 min kun tekstit 

heitti minne sattuu. Sitkeys palkittiin kuitenkin ja työ tuli tehtyä. 

Haastava kontrolloida, että oppilas panostaa opiskeluun riittävästi. 

Toisinaan tehtäviä ei ole tullut ollenkaan. Jotkut aiheet ovat olleet haastavia tehdä. Joskus opettaja 

mainitsi edellisen viestin linkistä, jota ei ollut tullut ollenkaan.  Oppilasta olen ohjeistanut kysymään 

lisätietoa opeilta. 

Ruoka toimitukset. Pilaantunutta, ei syötävää. Rahat menevät turhaan. 

Alussa oli teknisiä ongelmia. Nyt kaikki sujuu loistavasti. 

Tehtäviä on paljon suhteessa siihen, etteivät kaikki oppilaat ole samalla tasolla itseohjautuvuudessa 

tai opinnoissa muutenkaan. Erilaisia ohjelmia on paljon, ilmeisesti ne aiheuttavat sekaannusta. 

Samoin se, kuinka erilailla opettajat ilmoittavat tehtävistä. 

Jotkut opettajat eivät laita tehtäviä riittävän aikaisin. 

Huoltajalla ei ole tietoa mitä milloinkin pitäisi olla tehtynä. Pitää vain luottaa nuoren sanaan. 

Ei mainittavaa,ehkä päivä on venynyt pitkäksi toisinaan tehtävien kanssa 

 



Liian itsenäistä. Kyllä ne tunnit voisi ihan hyvin pitää vaikka Teamsissa, eikä vain kertoa viestissä mikä 

kappale pitää lukea. Ala-asteella olevalla siskolla on näin, ja toimii paljon paremmin. 

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

Olisi hyvä, että lapset pääsisivät vähäksi aikaa kouluun ennen lomaa. 

Muistutus oppilaille aamun koulumatkan/pienen ulkoilun tärkeydestä. Samoin välituntihappihypyn 

tärkeydestä. Jos olisi mahdollista toteuttaa, niin positiiviset tuntimerkinnät piristäisivät varmasti. 

Toivomme että koulut pysyisi suljettuna, ettei korona tilanne pahenisi. 

Toivottavasti opinnot jatkuvat etänä lukukauden loppuun. Tehtävämäärää tulisi pienentää ja auttaa 

aktiivisesti niitä oppilaita, joiden tehtäviä on jäänyt rästiin. 

Ei välttämättä tarvetta muuttaa mitään. 

Etäopiskelu voisi jatkua lukukauden loppuun. Ainakin meillä se ilmeisesti on toiminut ihan hyvin. 

Ei lähiopetusta tänä lukuvuonna. 

Oikeasti etäopetusta, eikä itseopiskelua. 

Mitään ei tarvitse muuttaa kun opiskelu sujuu hyvin. 

 

 

9. Millä aikavälillä oppilas opiskelee päivän aikana? Klo 9-17 

 



 

 

 

11. Vapaa sana: 

Tsemppiä kaikille opeille.kiitos. 

Koulutyöt tekee yleensä aamupäivällä, heti aamupalan jälkeen alotellen ja loppupäivä on liikunnalle 

ja puuhastelulle kotona. 

Iso kiitos nopeasta onnistumisesta uudessa ja haasteellisessa tilanteessa. Tsemppiä! Oppilaat tulevat 

varmaan syksyllä innolla kouluun, näin meillä jo itse kertoivat.       

Suuret kiitokset kaikille, olette hienosti hoitaneet etäopiskelu opetuksen. Paljon tsemppiä, voimia ja 

terveyttä. Yhdessä selviämme vaikean ajan yli.      ��     

Kommenttina ruokiin: ruuat ovat laadukkaita, mutta todella mausteisia. Nuori on kertonut, ettei 

juuri koskaan syö koulussa tarjottua ruokaa ja nyt ymmärrän syyn. Meillä ei syödä noin mausteista ja 

se varmasti vaikuttaa nuoren tottumuksiin. Hukkaan eivät silti menneet, kaikki saadut ruuat on 

käytetty oman perheen kesken. 

Välillä  tehtävät ovat todella vaikeita, muuten kaikki sujuu hyvin. Tsemppiä teille kaikille 

loppukevääseen! 

Hyvin on mennyt ja koululta on oltu yhteydessä kotiin päin,tunne että oppilaasta pidetään huolta 

Tehtäviä on liikaa, ja ne ovat liian haastavia. Lapsi ei suoriudu tunnin aikana tehtäviksi tarkoitetuista 

tehtävistä tunnissa. Kuulemma myös kaverit ovat samaa mieltä. Positiivista on, että keskustelevat 

kavereidensa kanssa enemmän koulutehtävistä. 

 



 

 

 

 

 


