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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN HUHTIKUUN TIEDOTE 

 

Huhtikuun uutiset ja ajankohtaiset asiat pyörivät koronan ympärillä. Koulua käydään 

kuitenkin, etänä tai lähiopetuksessa. Suomen hallituksen linjauksen mukaan etäopiskelu 

jatkuu 13. toukokuuta saakka. Nähtäväksi jää toteutuuko paluu tuolloin. Tiedotamme 

asioista sitä mukaa kuin tilanteet selviävät. Vielä emme esimerkiksi tiedä miten lukuvuosi 

viedään päätökseen kevätjuhlien tai muun osalta tai sitä miten todistukset jaetaan.  

Koulutulokkaille suunnitellut tilaisuudet: tutustuminen kouluun ke 13.5. ja pihajuhlat ti 

21.5. on tällä erää peruttu. Koulutulokkaiden suhteen suunnitelmat ovat vielä kesken, 

mutta koteihin lähtee postia toukokuun alussa, jossa kerromme tarkemmin koulun 

alkamisesta heidän kohdallaan. 

Arviointia tehdään etäopetusaikanakin, oppilaat antavat näyttöjä erilaisten tehtävien 

muodossa. Opettajat ovat keskustelleet ja suunnitelleet vuosiluokittain arvioinnin monista 

tavoista näissä poikkeusoloissa. Kuten opetussuunnitelma ohjaa arvioinnin tulee perustua 

mahdollisimman monipuolisesti kerättyihin näyttöihin. Nyt pyritään kannustavalla ja 

positiivisella asenteella saattamaan oppilaiden luuvuosi päätökseen. Kuten aina nytkin 

lukuvuosiarvioinnissa katsotaan kokonaisuutta – oppimista, osaamista ja kehittymistä 

koko lukuvuoden mittaisena kokonaisuutena.  

Tähänastisen koronakriisin aikana olemme jo tottuneet jatkuviin ja nopeisiinkin 

muutoksiin, monessa eri asiassa. On ollut pakko. Toisaalta tämä on varmasti tehnyt meille 

hyvääkin. Olemme saaneet oppia uusia tapoja opiskella, digiloikka on ollut valtava meillä 

kaikilla – niin koulun väelle ja oppilaille kuin kotona vanhemmillekin.   

On ollut huikeaa seurata miten koulussamme on otettu käyttöön laajasti erilaisia 

digivälineitä. Käytössämme on mm. seuraavia alustoja: Google Classroom, Google Drive, 

Docs, Slides, Microsoft OneNote, Teams. Yhteydenpitoon sekä verkko-opiskelussa 

käytössä on HangOuts, Meet, Teams, WhatsApp, Google Chat.  

Sähköisiä oppimismateriaaleja käytetään mm. seuraavista: Bingel, SanomaPron 

oppikirjoihin liittyvät materiaalit, Opetusaineistot.fi, Opinaika.fi, NäppisTaituri, 10 

Monkeys, Yle Areena, HS Lasten Uutiset.  

Lähiopetuksessa meillä on tällä hetkellä kolme alle 10 oppilaan ryhmää ja opettajia 

koululla näissä ryhmissä yhteensä viisi sekä avustajia koululla on kolme. 

Kouluruokailussa on ollut monia vaiheita ja nyt viimeisimmästä huoltajille tuli Wilman 

kautta kysely. Etäopiskelussa oleville oppilaille kouluruokailuun on jatkossa kaksi 

vaihtoehtoa koululla tai noutoruoka. Kyselyn mukaisesti ilmoittamanne tapa on sitova. 

Koronakriisi on osoittanut, että opetus ja koulutus ovat yhteiskuntamme peruspilareita, 

jotka on pidetään toiminnassa, tavalla tai toisella – kaikesta huolimatta. Monessa kodissa 

varmasti kaivataan jo kovasti kouluun, mutta niin kaipaavat opettajatkin ja koulun muu 
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henkilökunta, ikävä on iso. Me selviämme tästä yhdessä, on lause, jota on toistettu 

monessa yhteydessä ja siihen voi yhtyä – yhdessä eteenpäin uutta kohden. 

 

 


