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3. Muuta jaksamisesta 

Joissain aineissa tuntuu olevan suhteettoman paljon tehtäviä yhden tunnin osalta. 

Päivät ovat pitkiä ja usko välillä koetuksella opiskelijalla, että kuinka jaksaa ja ehtii saada kaiken 

valmiiksi. Etenkin kun nyt ei ole sitä oman luokkaryhmän tuomaa tukea takana, vaan päivät ovat 

melko yksinäistä puurtamista. 

Työmäärä on suuri ja minusta lukion 1lk pitkän matikan opiskelu on haastavaa yksin. Luulen että 

opiskelijan kuorma on suurempi vielä näin, ainakin kun vastuullisesti opiskelee 

Normi arkipäivän tunnit opiskellaan. Illalla jää aikaa lenkkeillä ja auttaa myös maatilan töissä 

hetkittäin. 

On aina ollut innokas opiskelija, tekee täysillä koulupäivät etänäkin. 

Töitä on ollut paljon, mutta niistä on selvitty. 

Välillä tehtävät vievät paljon aikaa illasta. 

Jossain aineessa opiskelija tarvitsisi yksilöllistä ohjausta/tukiopetusta paljon, mutta ei halua pyytää 

sitä opettajalta erikseen. Näin ollen ei osaa tehdä tehtäviä ja "putoaa kärryiltä". Päivät ovat 



muutenkin todella pitkiä tietokoneen ääressä ja sen lisäksi vielä läksyt ja projektitehtävät. 

Haasteellista on opiskelu. 

Ajankohtaan nähden ihan hyvin, mutta tehtäviä on aika ajoin liikaa, koska joutuu jo päivän istumaan 

koneen ääressä tuntia seuraten ja tehtävät tehtävä pääsääntöisesti sen jälkeen. 

4. Mitkä asiat ovat toimineet etäopiskelussa hyvin? 

Osa opettajista on vetänyt etäopetustunnit tosi taidokkaasti. Heille näyttäisi olevan 

etäopetusohjelmistojen käyttöä tuttua entuudestaan. 

Oma vastuunkanto opiskeluissa 

Koulutunnit sujuvat hyvin, tekemistä on kuten koulussa konsanaan. 

Zoom-tunnit 

Ymmärtääkseni kaikki sujuu suht hyvin. 

Ymmärtääkseni tekniset yhteydet ovat toimineet hyvin ja opiskelu on mennyt lukujärjestyksen 

mukaisesti. Ja päivärytmi on pysynyt normaalina. 

Yhteydet on toimineet ja opettajien kiinni saanti tarvittaessa on onnistunut hyvin 

 

5. Mikä etäopiskelussa ei ole toiminut? 

Joissakin aineissa tekemistä on ollut liikaa oppituntien pituuteen nähden. 

Eipä moittimista missään 

Meidän kohdalla ei mitään moitittavaa, päin vastoin. 

En osaa sanoa. 

Tulee pidettyä liian vähän taukoja. 

Vapaa-aika jää vähälle, tehtävien määrästä johtuen. Vaikea vielä nuoren erottaa opiskelu/vapaa-aika 

jos tunnollinen tekijä. Haluaa onnistua kaikesta huolimatta, käy välillä raskaaksi. 

 

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

Toivoisin että opiskelijat pääsisivät takaisin koulunpenkille. 

Kovasti on kavereita ikävä, joten miten voisivat livenä tavata koululla, opettajatkin mukana... 

Tehtävät pienempinä kokonaisuuksina. 

Opettajat voisivat vaikka tunnin puolivälissä laittaa opiskelijat parin minuutin happihyppelylle. 

En osaa sanoa, olisiko hyvä palata lähiopiskeluun kahdeksi viikoksi vai ei? Jos etäopiskelu jatkuu, niin 

entiseen malliin sitten. 

Toivomme, että koulut pysyvät kiinni tämän loppu kevään ja syksyllä voidaan aloittaa uudella innolla 

tämän kaiken jälkeen. Keväällä voisi jonain päivänä järjestää vähän kevyempiä tehtäviä, vaikka 

luontoon liittyviä yms... 



 

 

9. Millä aikavälillä opiskelija opiskelee päivän aikana? Klo 9-21 

 

 

11. Vapaa sana: 

Opettajille ja koulun henkilökunnalle kiitokset, että jaksatte pitää meidän nuorista huolta, ja 

keittiöhenkilökunnalle myös haluaisin lähettää tätä kautta terveiset, että ruuat ovat olleet oikein 

hyviä ja niiden jakelu sujuvaa. 

Tsemmpiä opettajille vaativaan työhön jonka tilanne/ muutokset tulevat nopeasti.Hyvin te vedätte, 

Suuret kiitokset kaikille opettajille, omalta osaltaan kyllä ovat kaikkensa tehneet!!!! 



Näillä mennään. Erilainen opiskelu on opettanut vastuunkantoa itse. Lepposasti on menty ja iloinen 

levännyt asenne arkipäivänä näkyy. Turha miettiä sitä mitä ei voi tehdä, vaan miettii sitä mitä 

kaikkea nyt kerkiää tehdä. Sitten tavataan kavereita kun sen aika on. 

Pitäkää huolta myös opettajien jaksamisesta, sillä tässä tilanteessa on todella haasteellista, jos 

opettajille joudutaan ottamaan sijaisia. Toivotaan kaikille kaikin puolin tervettä kevättä. 

Muutamiin tehtäviin opiskelijalla menee usein paljon aikaa, mutta muuten kaikki sujuu kivasti. 

Jaksamista teille kaikille opettajille! 

Jaksamista toivon myös opettajille. Etä opettaminen tuo tullessaan omat haasteensa (teknisten 

haasteiden lisäksi) ja vie työaikaa paljon enemmän esim. tuntien valmistelu jne. Vaatii varmaankin 

myös luovuutta, että saa oppitunnit mielenkiintoisiksi kokonaisuuksiksi. 

Kiitos kaikille opetukseen vaikuttaville tahoille ja pysytään terveinä. 

 

 

 

  


