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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Poikkeusoloissa työskenteleminen, viikko 2 
 
Hei. 
 
Huoli perjantaisen valtioneuvoston tarkennusten vaikutuksista lähiopetukseen oikeutettujen oppilaiden 
määrän kasvusta oli Pukkilan osalta turha. Oppilaita on lähiopetuksessa vain muutama enemmän kuin 
perjantaina. Te huoltajat olette noudattaneet hienosti annettuja ohjeita ja kehotuksia. Kiitos teille kaikille 
siitä! Vain yhdessä toimimalla ja ohjeita sekä kehotuksia noudattamalla voimme onnistua hidastamaan  
ja mahdollisesti myös rajoittamaan koronan kulkemista Suomen läpi. Ymmärrän, että huoltajan 
kotiinjääminen pienten oppilaiden kanssa ei ole helppoa eikä välttämättä aina taloudellisestikaan hyvä 
ratkaisu, mutta nyt se on ainoa keino, jolla voimme varmistaa turvallisemman lähitulevaisuuden meille 
kaikille. Kiitos, että olette ymmärtäneet sen! 
 
Niin kuin viime viikon keskiviikkona lähettämässäni tiedotteessa kerroin, olemme laatineet opettajille ja 
ohjaajille työvuorot. Jokaisella opettajalla on lähiopetusvelvollisuuspäiviä, mutta suuren osan ajastaan 
he työskentelevät etätyössä. Opettajat tiedottavat teitä näistä lähivuoroista, jolloin heidän 
saavutettavuutensa päivän aikana ei välttämättä ole helppoa. Laaja-alainen erityisopettaja Veli-Pekka ja 
koulunkäynninohjaajat ovat myös mukana ohjausryhmissä ja heidän osaamistaan kannattaakin 
käyttää hyväksi etäopiskelun tukena. Olkaa siis rohkeasti yhteydessä kaikkiin lapsenne WhatsApp-
ryhmän aikuisiin. 
 
On ollut aivan mahtava seurata sitä digiloikkaa, jonka opettajamme ja oppilaamme nyt tekevät hyvin 
lyhyessä ajassa. Hyvä me! Tänään 5H:n oppilaat ovat opettajansa Hannun kanssa kokeilleet Hangouts-
sovelluksen käyttöä oppitunnin pitämiseen ja huomenna kokeiluun lähtee koko luokan kerralla 
virtuaalisesti yhteen kokoava Teams-sovellus. Näitä ja muita sovelluksia pyritään ottamaan 
mahdollisuuksien mukaan myös muilla luokilla käyttöön.  
 
Toisen poikkeusoloviikon aluksi ja tämän viestin päätteeksi toivon kaikilta armollisuutta kaikkia kohtaan: 
oppilaita, opettajia, ohjaajia, siistijöitä, keittiön henkilöstöä ja teitä huoltajia kohtaan. Olemme kaikki 
joutuneet hyvin lyhyellä ajalla muuttamaan toimintaamme ja järjestämään kaiken 
ennalta kokeilemattomaan ja testaamattomaan muotoon. Koska elämä ja koulu kulkevat käsi kädessä, 
meistä kukaan ei voi luvata, että huomenna on valmista ja kaikki toteutuu ennalta suunnitellulla tavalla. 
Tarkennamme koko ajan suunnitelmiamme, muutamme niitä tarvittaessa ja toteutamme ne 
parhaimmalla mahdollisella tavalla joustavasti ja nopeasti uusiin tilanteisiin reagoiden.   
 
 
Kiitos, että olette ja jaksatte! 

Anne 

 


