Hyvät lukiolaiset ja huoltajat,

Lukiomme on Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti sulkenut ovensa ja siirtynyt
etäopetukseen. Poikkeuksena tästä kuitenkin tällä viikolla koululla päivittäin järjestettävät
ylioppilaskokeet.
Koulun opiskeluhuollon palvelut ovat edelleen tarjolla opiskelijoillemme - etänä.
Erityisopettaja Maria Huhtala on tavoitettavissa etänä, samoin koulupsykologi Saila Juola.
Opot Tero Hannila ja Tiina hoitavat Öster hoitavat opiskelijavastaanottojaan etänä
työaikansa puitteissa. Yhteystiedot: https://www.mayk.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/
Menossa olevan jakson loppuun asti opetus järjestetään joustavasti etänä, wilmaa ja
digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen, esim. Teamsia tai Google Classroomia. Nämä
molemmat ovat opiskelijoille jo tuttuja, ja molemmat mahdollistavat
videoyhteyden. Pääsääntöisesti opettajat pyrkivät olemaan kontaktissa omiin
opetusryhmiinsä lukujärjestyksen aikataulun mukaisesti. He informoivat opiskelijoita
wilman kautta siitä, miten opiskelijoiden tulee toimia.
Opettajat noudattavat Opetushallituksen lukioita koskevaa linjausta:
Linjaukset lukio-opetukseen, ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluille,
yliopistoille, taiteen perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön
Oppilaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen sekä
kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja
lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman
laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia
oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua
hyödyntäen. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.
OPH on antamassa tarkempaa ohjeistusta kouluille 17.3. ja 18.3. Tarkennamme ohjeita ja
tilannetta opiskelijoillemme sitä mukaa, kun saamme lisäohjeita.
Opiskelijan velvollisuus seurata wilman kautta tulevia viestejä ja noudattaa annettua
ohjeita korostuu tässä uudessa tilanteessa. Opiskelijan tulee myös ottaa vastuuta
opinnoistaan niin, että kysyy opettajalta välittömästi tarkennusta, jos tarvitsee apua.
Koulumme IT-tuki Sasha on tavoittettavissa wilmoitse (Aleksander Heino) ja puhelimitse
050 3484647.
Tehtävät on palautettava niille annetussa määräajassa, jollei opiskelija ole sairauden
vuoksi estynyt tekemästä tehtäviä.
Sairauden sattuessa huoltaja / täysi-ikäinen opiskelija selvittää asian wilmoitse.
Arviointiviikko 26.3.-2.4.
Suurin osa lukiomme opettajista on ilmaissut halunsa pitää kokeita / muita arvioitavia töitä
etänä arviointiviikon tavanomaisen aikataulun mukaisesti.
Opettajat ovat ryhmiinsä yhteydessä wilmoitse kokeiden / arvioitavien tehtävien aikataulun

ja palautuksen suhteen. Alustava koeaikataulu tulee pian saataville koulun nettisivuille
tavanomaiseen paikkaan.
Lukuvuoden 5. jakso alkaa tämän hetken tiedon mukaisesti 3.4. eli lukuvuoden normaalin
aikataulun mukaisesti, mutta etänä.
Käytännöistä ym. tiedotetaan wilmoitse.
Kiitos kaikille opiskelijoille ja huoltajille jo nyt rauhallisuudestanne tässä uudessa
tilanteessa!
Ystävällisin terveisin,
Päivi Kousa
lukion apulaisrehtori

