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3. Kuvaile jaksamista tarkemmin. 

Motivaatio-ongelmia on ollut viime aikoina entistä enemmän. Jaksaminen ja mielenkiinto heikkoa. 

Välillä lipsuu tehtävien teossa ja palauttelussa, mutta pääsääntöisesti hyvin jaksanut ja edelleen 

mielenkiinto riittänyt koulutehtäviin. 

Hyvin jaksaa kun saa tehdä tehtävät omaan tahtiin. 

Sosiaalisen kanssakäymisen kaipuu on suurta 

Keskittyminen vaihtelee. Ilman aikuisen apua ei selviytyisi tehtävistä. 

Opiskelu on ollut lasten mukaan rennompaa kun saa opiskella vaikka sohvalla. Välillä toki tehtävien 

tekemisessä tekisi mieli oikaista, jos ei vanhempi ole tarkastamassa tehtäviä (olemme päivät töissä). 

Ja varsinkin alussa kynnys opettajalta avun pyytämiseen oli korkeampi jostain syystä, joka ei ihan 

meille vanhemmille selvinnyt miksi. Kaikenkaikkiaan opiskelu on kuitenkin onnistunut ihan hyvin. 

Aamulla nukkuvat hieman pidempään jos ei ole TEAMS:a heti aamusta. Arkirytmi ollaan pyritty 

pitämään normaalina. 

Tehtävien aloittaminen itse, ja vastausten lähettäminen stressaavat. Lisäksi olisi hyvä jos uudet asiat 

eivät olisi niin Paljon oman lukemisen varassa. Opettajat voisivat tehdä esim. Opetusvideoita, jossa 

selittävät /opettavat. 



Kavereita ikävä jonkun verran mutta videopuhelut toimii siihenkin. Saa nukkua vähän pidempään 

kuin normi kouluaikana. 

Keskittyminen on helpompaa kotona kuin koulussa. Lapsi ei myöskään kuormitu samalla tavoin, on 

levollinen ja reipas. 

Oppilas huolehtinut itsenäisesti opiskelunsa, teamseja paljon ja ehtinyt hyvin tehdä tehtävät niiden 

aikana. 

Kavereita ikävä, paljon pitää kannustaa tekemään ja välillä motivoida. 

Ei ole tapahtunut muutoksia siirryttäessä lähiopetuksesta etäopetukseen. 

Jaksamisen suhteen ei ole tapahtunut muutoksia etäopetukseen siirtymisen suhteen. 

Meillä etäopiskelu on ollut oppilaalle mielekästä:) 

Motivaatio on huonompi kuin koulussa, kun ei ole luokkatovereita ympärillä. Tehtävät jäävät pääosin 

illaksi, koska vanhemmat ovat töissä.  

Ihan hyvin jaksanut. Tehtävät suoritetaan reippaasti ja sen jälkeen saa tehdä omia puuhia.  

Ikävä kavereita 

 

4.Mitkä asiat ovat toimineet etäopiskelussa hyvin? 

Opettajan yhteydenpito, tehtävien löytyminen 

Selkeät tehtävänannot, ohjelmat toimineet hyvin 

Opettajien opetus ja huolenpito. 

Viestintäkanavat toimineet suht hyvin. 

Tehtävät tulee hyvissä ajoin, tehtävänanto selkeä 

Teams tunnit 

Vastuunotto omissa tehtävissä. Tiedonhankinta. Tehtävien tunnollinen tekeminen. 

Opiskelukavereiden kanssa jutustelu etänä (lasten mielestä :) ) Opettajan antamat ohjeistukset. 

Saa nukkua pitkään. 

Oman päivärytmin löytyminen (mikä tosi tärkeää lapsen opiskelun sujuvuuden ja koko perheen arjen 

toimimisen kannalta). Saa toimia ja opiskella omalla tavalla ja omassa rytmissä, on näin helpompi. Ei 

ole häiriötekijöitä kuten melua tai muita virikkeitä ympärillä. Tehtäviä on sopivasti. 

Tekniikka on toiminut yllättävän hyvin. 

Tehtävät on ollut ymmärrettäviä ja helposti kotona toteutettavia. 

Annetut tehtävät ovat usein jo illalla näkyvissä. 

Konkreettiset tehtäväkokonaisuudet, lapsi osaa etsiä tehtävät ja suorittaa ne järjestyksessä omassa 

aikataulussa, yleensä heti aamusta ollessaan virkeimmillään. Välillä on pitkiä ulkoiluja. 

Isommille Teams tuntuu tuovan yhteyttä kavereihin. 



Ohjeet olleet selkeitä. Yhteydet pelanneet. Kivoja vähän erilaisia tehtäviä kuin koulussa esim 

videoiden tekoa, valokuvausta, Teams kokemusta yms 

Lapsi (5.lk) on hoitanut tehtävänsä pääsääntöisesti itsenäisesti ja liveopetustakin on pikkuhiljaa 

alettu tarjoamaan. Ilmeisesti opettajan ja oppiaan välillä yhteys on toiminut. 

Työskentelyä on voinut rytmittää oppilaan tahtiin. Aamuisin on herännyt hyvin ja ryhtynyt 

kouluhommiin mielellään.  

Alkuun atk-ympäristön haltuunotto ja rutiinien haltuunotto opetutti mutta sen jälkeen kaikki on 

sujunut kivasti.  

Tehtävät jotka oppilas ymmärtää tehtävänannosta itse. Jos minun tarvitsee auttaa, menee usein 

kädenväännöksi 

 

6. Mikä etäopiskelussa ei ole toiminut? 

Liikuntatunnit eivät ole oikein kivoja, koska yksin ei ole kiva liikkua ja aina ei vanhemmat ehdi 

mukaan touhuamaan. Lapsi liikkuu ja kulkee paljon metsässä, joten sisälle ei ole jäänyt vaikka 

liikuntatuntien temppuja ei olisikaan. 

Ongelmatilanteiden ratkaisuun apu välillä vaikea saada 

Matematiikka vaikeaa. 

Tehtävät tulevat tipotellen ja niiden palauttaminen oli hankalaa, koska ei yhtenäistä paikkaa. 

erityisope / tukiope vaihtunut usein ja soittelukerrat vähentyneet. 

Välillä yhteyksissä on ollut jotain häikkää ja oppilas ei ole päässyt esim. Teams:iin silloin kun olisi 

ollut tunti tai liitteet ei ole auenneet, mutta näitä tilanteita on ollut vain pari kertaa. 

Omatoimisuus. 

Silloin kun lapsi joutuu olemaan yksin, ei koulutehtävät välttämättä ole tulleet tehtyä vaan päivä on 

tehty jotain muuta. 

Pienemmällä menee hermot ja tuskastuu kun nettiyhteydet pätkii välillä ja pelkää ettei kuule jotain 

tärkeää. Välillä kuvat ja/tai ääni pätkii koska maalla yhteydet voi olla huonoja jatai netti 

kuormittunut. Tärkeää, että aamulla on siksi tehtävät myös pedassa näkyvillä. Koko päivää ei voi olla 

teamsejä, väsyy mieli ja silmät ja päivärytmin ja ulkoilun ylläpitäminen hankalaa. Teams tuntien 

sattuminen lounasaikaan       

Lasta rasittaa, kun opettajat eivät rajoita puheenvuoroja ja sama oppilas saa kaikilla tunneilla olla 

äänessä jaarittelemassa omiaan. 

Vaikea arvioida oppimista ja etenemistä. 

Oppimisessa on mielestämme kiinnitetty epäolennaisiin asioihin, kuten mm. pienten 

kirjoitusvirheiden metsästykseen opettajan soittaessa oppilaalle. Yhteydenotot oppilaaseen ovat 

vaikuttaneet suullisilta tenteiltä. Voi olla, että etäopetuksen tehtävät kuvastavat myös koulussa 

tehtyä työskentelyä, kirjantehtävien tekemistä ja niiden tarkastamista. Opetusta on jaettu vähän 

muun kuin matematiikan osalta (kuvaamataidossa myös muutama video ollut jaossa) ja oppiminen 

on ollut suurelta osin itsenäistä työskentelyä. Palaute on keskittynyt paljolti virheisiin (mm. pilkku). 



Ruokajakelu olisi pitänyt järjestää jo ensimmäisestä viikosta alkaen. 

Itsenäinen tekeminen haasteellista. Uusien asioiden oppiminen.  

Joskus tehtävissä ei välttämättä ole selkeästi mainittu, kuinka tehty tehtävä tulee palauttaa. 

Ilmeisesti kaikissa tehtävissä ei näin olekaan tarvinnut tehdä. 

Ohjeiden ottaminen opelta on helpompaa kuin minulta 

 

 

 

9. Millä aikavälillä oppilas opiskelee päivän aikana?  klo 9-15 



 

Muu vastaus: eivät ole hakeneet ruokaa 

 

11. Vapaa sana:  

Kiitos opettajille ja kuraattorille tuesta! Yritetään sinniä loppuun asti ja ymmärretään puolin ja toisin 

tämä vaikea tilanne. 

Kiitos tuesta ja jaksamisesta! Kyllä tästä selvitään! 

Yhtenäiskoulun myötä toivon huomiota tulevaisuudessa kiinnitettävän opettajien 

kiertomahdollisuuteen Sotkuman ja Poljivärven koulujen välillä lajeemminkin kuin vain kielissä. 

Näkisin, että tälle olisi tarvetta oppilaiden kannalta/näkökulmasta. Ala-asteen opettajan merkitystä 

opinpolun alkamisessa ei voi vähätellä ja siihen tulisi kiinnittää suurempaa huomiota. Toivon myös 

kuraattoreilta oppilaiden kuuntelemista herkällä korvalla tämän asian suhteen. Polvijärven kunnan 

uuden strategian mukaisesti odotan jatkossa enemmän läpinäkyvää ja hyvää yhteistyötä 

toimialarajat ylittävästi mm. Koulujen (molempien koulujen yhteistyö!), päiväkotien ja 

ruokapalveluiden suhteen sekä muiden toimialojen suhteen. Kuntatyöntekijä on aina kuntalaista 

varten ja kuntalainen on kuntatyöntekijän asiakas. 

Etäkoulua käynti on toisille hankalampaa kuin toisille. Oman lapsen kohdalla on ollut hankalaa. 

Pitäisi olla joku päivisin patistelema saa koulutehtäviä varten. 

Ollaan jouduttu puuttumaan videopuheluiden välityksellä kaverin kanssa yhdessä tehtyihin tehtäviin. 

Hyvin tämä menee! Toivottavasti jatketaan näin lukuvuoden loppuun! Sekä terveyden vuoksi mutta 

myös siksi, että loput 3vkoa koulussa lapset hakisi koulurytmiä uudelleen. Ainakin halukkaille pitäisi 

olla etäkoulumahdollisuus, myös suojellakseen riskiryhmiin kuuluvia perheenjäseniä tai läheisiä. 

Yllättävän hyvin mennyt, tsemppiä sinnekin suuntaan! 

Opettajille kiitokset hyvästä työstä! Sotkuman koulun osalta voimme sanoa, että etäopiskelu on 

sujunut hyvin ja opettajiin on saatu hyvin yhteyttä. Voisi soveltaa jopa jatkossakin samantyyppistä 

etäopiskelumallia mm. yksittäisien etäkoulupäivien osalta, kun opettajat esim. koulutuksessa. 

Kouluruuan järjestäminen saisi korkeamman arvosanan, mutta valmisruuat ei ole ehkä parasta 

(ulkomaalaista lihaa ym). Opettajat ovat hoitaneet haastavan kevään mahtavasti! 



Etätöiden yhdistäminen koululaisen tukemiseen todella haasteellista. 

Hyvää työtä jatkakaa samaan malliin. 

Tsemppiä haasteelliseen opetukseen! 

 

 

 


