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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

 
Poikkeusoloissa työskenteleminen jatkuu / 
kalenteriviikot 15 ja 16  
 
 
Antiikin Kreikassa eli mies nimeltään Menandros. Hän kirjoitti huvinäytelmiä ja vaikka hän ei 

elinaikanaan ollut kovinkaan arvostettu, on eräs hänen lauseensa jäänyt elämään niin, että 
sitä siteerataan yhä tänäkin päivänä. Niin teen minäkin sitä tässä lainaten: yhteistyö on 

viisauden alku ja juuri. 
 

Torstaina 2.4.2020 pidetyssä valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa opetusministeri Li 

Andersson korosti kodin ja koulun yhteistyön merkitystä poikkeusoloissa järjestettävässä 
opetuksessa. Tavoitteena meillä kaikilla on turvata opetus ja oppiminen mahdollisimman 

hyvin myös poikkeusjärjestelyiden aikana.  Koulu vastaa opetuksesta ja oppimisen 
tukemisesta. Huoltajilla on velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi suorittaa 

oppivelvollisuutta. Poikkeusoloissa oppivelvollisuus täyttyy etäopetukseen 

osallistumalla ja opiskelemalla. 
 

Molemmin puolin on tärkeätä tunnistaa ongelmatilanteita ja puuttua niihin. Jos huoltajat eivät 
pysty tukemaan lasta opiskelussa, he voivat pyytää ohjeita lapsen opettajalta. Olemme 

Pukkilassa määritelleet, että sekä lähi- että etäopetuksen tunnit pidetään klo 9.15 – 13.15 / 
12.15 välisellä ajalla. Koko tämän ajan opettajat ovat lähiopetuspäiviään lukuun ottamatta 

oppilaiden ja huoltajien saatavilla. Opettajalle voi soittaa joko perinteisesti tai videopuhelun. 

Opettajat vastaavat puheluihin ja viesteihin arkisin klo 8.00 – 16.00 välisellä ajalla.  
 

Opettaja on velvollinen ohjaamaan ja auttamaan lasta etäyhteysvälineiden avulla.  
Yksilöllinen ohjaaminen tapahtuu parhaiten videoyhteyden avulla, mutta ryhmäkohtaisia 

etäoppitunteja voidaan myös järjestää koko luokalle. 

 
Opettajan velvollisuus on olla säännöllisesti yhteydessä oppilaaseen. Jos opettaja ei saa 

yhteyttä oppilaaseen eikä tämä osallistu opetukseen, on opettajan ensimmäisenä otettava 
yhteyttä huoltajaan. Yhdessä huoltajan kanssa yritetään ratkaista tilanne parhaimmalla 

mahdollisella tavalla. Oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvät 

poikkeusoloissa siis yhä edelleen samat käytänteet kuin ns. normaalioloissakin. 
 

Opetusministeriö on linjannut, että kouluruokailu on järjestettävä niille oppilaille, jotka 
osallistuvat lähiopetukseen. Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää 

vain siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Lähikontakteja tulisi kuitenkin pyrkiä 
välttämään.  

 

Olemme Pukkilassa järjestäneet noutoruokajakelun niille oppilaille, jotka ilmoitettiin viime 
viikon maanantaina 30.3. mukaan listalle. Keskiviikkona 8.4.2020 lähetän 

koululounaan noutamiseen liittyvän lisäkyselyn. Vastausten pitää olla tallennettuna 
tiistaina 14.4.2020 klo 10.00 mennessä. Kysely on sama kuin jo aiemmin tullut ja tulee 

kaikille, ja mikäli olette siihen jo vastanneet, ei teidän tarvitse reagoida siihen, vaan voitte 

jättää viestin huomioimatta. 
 

Muistuttaisin Teitä kaikkia vielä siitä, että kiirastorstai 9.4.2020 on koululaisten, 
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opettajien ja ohjaajien vapaapäivä, jonka olemme tehneet ns. sisään viime elokuussa la 

24.8.2019 Teikarinmäen liikuntapäivän merkeissä. Tämän vuoksi kiirastorstaina ei tarjota 
koululounastakaan.  

 

Unohdetaan siis kouluhommat etänä ja lähellä muutaman päivän ajaksi ja viettäkäämme 
miniloma to 9.4 – ma 13.4. kukin rentoutuen ja arjen kiireet unohtaen.  

 
Kiitos, että olette ja jaksatte! 

 

 
                  Anne 


