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Viikkotiedote 

Rakennus kiinni 

Lukiorakennus on sul-
jettu opiskelijoilta koko 
poikkeustilan ajan. Yk-
sittäisiä opettajia saattaa 
olla etäopettamassa 
koululta omia oppitun-
tejaan, pääosa hoitaa 
opetuksen kotoa käsin. Ylioppilaskirjoitukset ohi 

Jakso 4 päättyy ja koeviikko 
siirtyy 
Etäopiskelu tuo muutoksia jaksojen vaih-
tumiseen ja koeviikon sijaintiin. Neljän-
nen jakson viimeinen opetuspäivä on per-
jantaina 27.3. Viides jakso alkaa maanan-
taina 30.3. 

Neljännen jakson opintojen arviointi to-
teutetaan opettaja– ja ainekohtaisesti. Jos 
kurssi on mahdollista arvioida etäkokei-
den, suoritettujen tehtävien ja muiden 
näyttöjen avulla ei kurssikoetta välttämät-
tä ole. Opettaja ilmoittaa arviointitavan 
muutoksen opiskelijoilleen. Koeviikko 4. 
jakson osalta alkaa 14.4. Tarkemmasta ai-
kataulusta ilmoitetaan lähempänä.  

Tiivistetyllä tahdilla pidetyt ylioppilaskir-
joitukset saatiin vietyä läpi ja tehtävät ovat 
opettajien korjattavina. Opettajien pistei-
tykset näet wilmasta korjausajan umpeu-
duttua (1 tai 2 viikkoa osallistujamäärästä 
riippuen). 

Kiitos kaikille venymisestä yllättävässä 
poikkeustilanteessa. 

Etäopetusta 13.4. saakka 

Koronatilanteen takia kaikki lukiot ovat 
siirtynyt etäopetukseen 13.4. saakka.  Op-
pitunnit pidetään lukujärjestyksen mukai-
sesti, joten oppilaat ovat koneidensa äärel-
lä kotonaan. Tarkat ohjeet omalta opetta-
jilta wilman kautta. 

Ei ruokailua 

Lukio ei järjestä koulu-
ruokailuja etäopetuksen 
aikana. Myös hävikki-
ruoan jakelu on keskey-
tetty. 

Kuraattorin, erityisopet-
tajan opinto-ohjaajan ja 
psykologin tavoittaa wil-
man kautta tai puheli-
mitse. Opiskelijatapaa-
miset hoidetaan etäyh-
teyksillä tai puhelimitse. 

Etäopiskelija-
huoltoa 

Opettajat pitävät yhteis-
palaverin maanantaisin 
ja keskiviikkoisin 15.15 
ja perjantaisin 9.30. 
Näinä aikoina opettajat 
eivät ole tavoitettavissa 
reaaliaikaisesti. 

Opettajapalaverit 
Meetsissä 

Seuraa 
lukujärjestystäsi 
Opetus toteutetaan lu-
kujärjestyksen mukai-
sesti. Opettaja on pai-
kalla ja tavoitettavissa 
oppituntisi ajan kerto-
mallaan tavalla. Ensi vii-
kosta alkavalla 5. jaksol-
la opettajat saavat omat 
etäluokat, joihin pääset 
wilman lukujärjestyksen 
kautta. 

Pidä huolta 
läheisistäsi 

Meillä jokaisella on ris-
kiryhmiin kuuluvia su-
kulaisia tai läheisiä joi-
den terveys on vaarassa. 

Rajoita oma sairastu-
misriskisi minimiin ja 
pidä yhteyttä läheisiin 
vaikka puhelimitse.  

Tilanne saattaa jatkua 
pitkään ja aiheuttaa pel-
koa ja yksinäisyyttä jota 
voit poistaa pitämällä 
yhteyttä ja keskustele-
malla arjen sujumisesta. 

https://youtu.be/3ejSl2aXa8w

