
Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen Seinälehti 1/2020 /1 2

KOULUISSA ON SIIRRYTTY ETÄOPETUKSEEN 

Vaikka alku on hankalaa, opettajat ovat tarttuneet uuteen haas-
teeseen ammattitaitoisesti. Tällaisessa tilanteessa opettajien vahva 
eettinen ote huolehtia oppijoiden hyvinvoinnista ja oppimisesta 
on lasten, nuorten ja koko yhteiskunnan etu. Ammattiyhdistyksen 
puolesta haluamme kiittää tästä työstä.

Monia opettajia huolettaa joistakin oppimistavoitteista tinkimi-
nen. Poikkeustilanteessa voimme kuitenkin ammattitaitoisen 
opettajan johdolla oppia monia uusia ja hyödyllisiä taitoja ja toi-
mintatapoja. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta poikkeusti-
lanteessa on tärkeä pitää yllä tavoitteellista ja monipuolista toi-
mintaa sekä kiinnittää huomio päivien rytmittämiseen työhön, 
lepoon ja virkistykseen. Nyt on kaikenikäisten oppilaiden kannal-
ta hyvä pohtia yhdessä elämänhallinnan taitoja ja miten yhteisöl-
lisyyttä pidetään yllä sosiaalisesta etäisyydestä huolimatta. Opetta-
jat ovat hienosti kiinnittäneet huomiota niiden oppilaiden 
tukemiseen, jotka tarvitsevat tässä enemmän apua.

Opetus on järjestettävä opetussuunnitelman mukaisesti
Erityisesti taito- ja taideaineet korostuvat poikkeuksellisissa olois-
sa. Taiteen avulla voimme taidoista riippumatta käsitellä tunteita 
ja tilanteita erittäin syvällisellä tasolla. Sekä kotona että ulkona 
voidaan toteuttaa kuvataiteen teemoja ja jakaa niitä muiden 
kanssa. Musiikkia voidaan yhteisöllisesti toteuttaa ja käyttää 
monin tavoin fyysisestä etäisyydestä huolimatta. Samoin yhteinen 
ja ohjattu arkiliikunta kohentavat sekä mieltä että kehoa. Kotona 
on myös hyvät mahdollisuudet käsityön ja kotitalouden taitojen 
harjoittamiseen. Oppijat voivat jakaa tekemisiään ja innostaa 
muitakin ottamaan elämän haltuun. Ideoita taito- ja taideaineisen 
etäopetukseen löytyy verkosta mm. ainejärjestöjen sivuilta.

Kiitokset kaikille opettajille ja rehtoreille, jotka tekevät tämän 
mahdolliseksi. Meillä on avaimet hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
tulevaisuuden rakentamiseksi myös kriisin jälkeistä aikaa ajatellen
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TAPAHTUMIA 

• HOAY:n sääntömääräinen 
kevätkokous tiistaina 21.4. 
2020 klo 18.00. 
Kokoukseen on ilmoit-
tauduttava, koska tarvittaes-
sa kokous pidetään etäkok-
ouksena. 

• Flow –festivaali 
14-16.8.2020, Tulossa 

• Salibandyn MM-kisat 
11-12.12.2020, LM 

• Muut ilmoitetut tapahtumat 
peruttu kevään osalta 

KOULUTUKSIA 

• Kaikki suunnitellut koulutuk-
set peruttu kevään osalta. 

• Yhteysopettajakoulutus 
24.10. 2020
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OHJEITA ETÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN 

Google Classroom 2020 perusteet selkeästi suomeksi

https://www.youtube.com/watch?v=V3PBYJSchVY

Etäopetusta Googlen työkaluilla

https://www.youtube.com/watch?v=WYVOl-CRjfE

Google Hangouts ja Meet perusteet suomeksi

https://www.youtube.com/watch?v=CbB-Di5cfU

KAUPUNKIPYÖRÄT OPETTAJIEN KÄYTTÖÖN 

Kaupunkipyöräkausi alkaa ensi maanantaina. Kaikki kaupungin työn-
tekijät, joilla on kaupungilla vähintään kuukauden mittainen työsuhde, 
voivat ottaa käyttöönsä kaupunkipyörät. Fillarikauden 30 euron mak-
sun saa työpaikalta jälkikäteen takaisin kuittia vastaan.

https://helmi.hel.fi/henkilosto/Henkilostoedut/kaupunkipyorat/Sivut/
default.aspx

PÄÄLUOTTAMUSMIESTIEDOTE KORONAVIRUKSEN 
VAIKUTUKSISTA 

HOAY:n sivuilta löytyy koronaviruksen vaikutuksia käsittelevä päälu-
ottamusmiestiedote on luettavissa osoitteessa  
https://hoay.fi/wp-content/uploads/2020/03/
PLM_tiedote_Korona-2020-03-17.pdf

PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI UUDISTUU 

Opetushallitus on julkaissut uuden arviointi-luvun perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan. Se astuu voimaan 1.8. 2020. Moni asia muuttuu, 
mm. formatiivista arviointia ei ole jatkossa enää pakko dokumentoida.

Uudistuksen vaikutuksii voi tutustua OAJ:n Jaakko Salon yhteysopet-
tajakoulutuksessa pitämän luennon materiaaleista.

https://hoay.fi/wp-content/uploads/2020/03/Salo_HOAY.pdf#page=17
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Suosittuja  
perinnelautapelejä 
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