Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Peruskoulu on Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti siirtymässä etäopiskeluun
huomisesta, 18.3., alkaen. Noudatamme Opetushallituksen linjausta perusopetuksen
osalta 13.4. asti. OPH:lta tulee lisäohjeita kouluille 17.3. ja 18.3., tarkennamme
ohjeistuksia tilanteen mukaan. Viidennen jakson opiskelusta tiedotamme Wilman kautta
myöhemmin lisää.
Neljännen jakson loppuun asti opetus järjestetään etänä pääsääntöisesti lukujärjestystä
noudattaen aineenopettajan valitsemalla oppimisalustalla, Google Classroom tai
Microsoft Teams. Molemmat alustat ovat oppilaille tuttuja ja he osaavat niihin itsenäisesti
kirjautua, molemmissa alustoissa on myös mahdollista ottaa ryhmään tai nuoreen
yksilöllisesti videoyhteys. Tulemme käyttämään erilaisia verkko-opetusmenetelmiä
oppimisen edistämiseksi.
Tärkein viestintäväylä on Wilma, jonne opettajat kirjaavat tuntipäiväkirjan sekä tunnilla
olleet tehtävät. Ohjeita tehtäviin ja kokeisiin tulee Wilman kautta ihan lähipäivinä. Oppikirja
on edelleen tärkeä työväline, suurin osa tehtävistä pohjautuu niihin, toki soveltuvia tehtäviä
tulee enemmän.
Oppilaan on itse tärkeää löytää omasta Wilmasta (selainpohjainen) työjärjestys ja sitä
kautta oppiainekohtaiset tuntipäiväkirjat.
Mikäli oppilaalla on ongelmia kirjautumisessa Wilmaan tai oppimisalustoihin, niin
pyydämme ottamaan yhteyttä koulun IT-tukeen Aleksander Heinoon joko Wilmoitse
(henkilökunta-sivulta) tai puhelimitse 050 348 46 47.
Oppilaan velvollisuus on seurata Wilman kautta tulevia viestejä ja noudattaa
opettajan antamia ohjeita. Mikäli tehtävä on vaikea, niin siihen voi ja pitääkin kysyä apua
opettajalta tai erityisopettajilta. Erityisopettajamme Nadja Karvonen (045 346 06 02), Jenni
Tanhuanpää (045 872 42 85) ja Matt Barnes (kv-luokat) ovat oppilaiden tavoitettavissa
Wilman kautta tai puhelimitse.
Tehtävät tulevat oppimisalustalle ennen oppitunnin alkua ja ne palautetaan tiettyyn
aikaan mennessä, mielellään oppitunnin varsinaisena aikana, kuitenkin kyseisenä
päivänä klo 16 mennessä. Wilmaan jo merkityt kokeet pidetään pääsääntöisesti samoissa
ajankohdissa, tällä viikolla toki tulee joitakin muutoksia. Kokeet voidaan ajoittaa niin, että
niihin vastataan oppitunnin puitteissa, sen jälkeen ne sulkeutuvat.
Opettajat ja henkilökunta ovat tavoitettavissa puhelimitse, Wilman tai
oppimisalustan kautta työaikana klo 8 – 16, kaikkea opiskeluun liittyvää saa kysyä.
Mikäli oppilas sairastuu, huoltajan on merkittävä oppilas sairaaksi. Tällöin arvioitavat
suoritukset ja tehtävät sovitaan ko. opettajan kanssa erikseen.
Oppilashuollolliset palvelut ovat oppilaiden käytettävissä joustavasti
etänä. Nuorisokasvattajamme Aapo Kenttä seuraa Snappiä ja Instaa, häneen nuoret
voivat olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Kuraattorimme Anna-Maija Juutila (p.

045 606 03 41) ja psykologimme Saila Joela (p. 045 346 94 09) samoin – videoyhteydet
ovat järjestettävissä henkilökohtaiseen konsultaatioon. Asiasta voi sopia Wilmoitse
(henkilökuntasivulta) tai puhelimitse. Opot Marja Loukola (045 279 11 03) ja Tiina Öster
(045 279 10 66) hoitavat ohjauskeskustelua etänä, tavoitettavissa myös Wilmoitse tai
puhelimitse.
Olemme valmistelemassa oppilashuollon tukipakettia oppilaille sekä perheille – siitä
myöhemmin lisää.
Arjen sujumisen kannalta on tärkeää, että oppilaille tulee rutiini työskentelyyn. Normaaliin
aikaan aamiainen ja valmistautuminen opiskeluun. Etäyhteyden kautta opiskelu tulee
asettamaan haasteita omalle ajankäytölle, myös päätelaitteen kautta pitkäkestoinen
työskentely voi olla rasittavaa, täytyy opetella jaksottamaan tekemistään niin, ettei
kuormitu liikaa, mutta asiat tulevat kuitenkin tehdyksi. Välillä on varmasti järkevää pitää
taukoja ja käydä vaikka pienellä kävelyllä, ajatuskin sujuu sen jälkeen paremmin.
Haasteita tulee myös kotiin huoltajille, etäopiskelu vaatii perheissä yhteistä katsomista
ja keskustelua, jossain määrin ehkä patisteluakin, jotta tehtävät tulevat oikeasti tehdyiksi
oikeaan aikaan. Oppilaiden oma vastuunotto on etäopiskelussa kaiken perusta.

Kiitos oppilaille ja huoltajille ymmärryksestä tässä kaikille uudessa tilanteessa!
Ystävällisin terveisin
Virpi Vatanen
apulaisrehtori

