
Toimintaohje huoltajille ja oppilaille 
etäopetukseen siirryttäessä 18.3.2020 alkaen  
(Annettu 17.3.) 

 

TIEDOTETTA PÄIVITETÄÄN TARPEEN TULLEN 

Koivupuhdon koulun lähiopetus keskeytetään kaikkien oppilaiden osalta (0-9) ke 18.3. 
alkaen. Hallituksen linjauksen mukaisesti näin jatketaan 13.4. saakka. Opetus ja ohjaus 
järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin.  

Poikkeuksena koulussa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 
luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan 
toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen 
päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin 
suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.  

Esiopettajat, luokkien 1-3 opettajat ja erityisopettajat ovat tänään kotiin yhteydessä 
ja selvittävät ne oppilaat, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Voitte ilmoittaa asiasta 
myös Ebba Nokelan sähköpostiin ebba.nokela@merijarvi.fi tänään tiistaina klo 14 
mennessä. 

Yhteydenpito 18.3.-13.4. 

Opettajat pitävät yhteyttä oppilaisiin ja huoltajiin Wilman ja puhelimen kautta. Luokkien 5-9 
oppilailla on kaikilla Wilma käytössään, joten heidän tulee seurata Wilmaa itsekin 
säännöllisesti. Mahdollisesti opettajat ilmoittavat myös muista tavoista pitää yhteyttä, esim. 
Whatsapp. Huoltajat ovat normaaliin tapaan aina ensisijaisesti yhteydessä esiopettajiin, 
luokanopettajiin ja luokanvalvojiin lapsensa asioissa. 

 

Tehtävien antaminen 

Oppilaille annetaan monenlaisia tehtäviä. Digimateriaaleja, oppikirjoja, opetusvideoita ym. 
käytetään. Käytettävät työmuodot vaihtelevat oppilaiden iästä ja oppiaineesta riippuen. 
Opettajat antavat ohjeita tehtävien palauttamisesta ja kontrolloinnista. Arviointi ja 
koejärjestelyt tulevat olemaan luovia. Opettajat auttavat ja tukevat oppilaita ja huoltajia niin 
hyvin kuin mahdollista. Huoltajilla on nyt normaalia suurempi vastuu siitä, että 
oppilaat tekevät heille annetut tehtävät. 

 

Tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet 

Oppilaat voivat käyttää tehtävien tekemiseen omia puhelimia, tabletteja ja tietokoneita. 
Huoltajat voivat rytmittää kotona tehtävien tekemistä, jos laitteita ei ole tarpeeksi. Koululta 



voi tarvittaessa lainata yhden läppärin /perhe ke 18.3. klo 10-16. Lainaus tapahtuu 
luokasta 202 ja vain ke 18.3. Lainakoneita ei riitä kaikille. Oppilaan pitää itse käydä 
lainaamassa kone ja siihen tarvitaan Opinsys-tunnukset.  

 

Oppilashuolto 

Oppilashuollon henkilöstön saa kiinni puhelimitse entiseen tapaan, esim. kuraattori ja 
terveydenhoitaja. Terapiat järjestettäneen oppilaiden kodeissa. He varmaan itse antavat 
ohjeet. Koulupsykologin tutkimusajat on toistaiseksi peruttu. 

 

Henkilöstöresurssit 

Koronaepidemian etenemisestä riippuen saattaa tulla tilanteita, että osa 
opetushenkilöstöstä on poissa jonkin aikaa työtehtävistä. Silloin voi olla tilanteita, että 
jostakin aineesta ei tule kotiin tehtäviä.  

 

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tarvitaan nyt kaikilta erityisen paljon 
joustavuutta ja sinnikkyyttä. Kaikki ei varmastikaan mene suunnitellulla tavalla, 
mutta silloin luovitaan ja käytetään kaikki omaa järkeämme parhaan kykymme 
mukaan.  

Yhdessä tästä selvitään! Voimia teille kaikille oppilaille ja huoltajille! 

 
 

Jari Ylikulju, rehtori-siv.tj. 

 

 

 

 


