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Lv-tuokio 22.3.2021 

Lähiopetuksen jatkuminen 
▪ Alustavan tiedon mukaan 7.-9. luokan oppilaat palaavat 

lähiopetukseen viikon päästä maanantaina 29.3. Maan hallitus ja 
terveysviranomaiset pohtivat vielä, miten vaikea epidemiatilanne 
sallii koulutyön jatkumisen maan eri alueilla. Koulu tiedottaa heti, 
kun varmistettu päätös asiasta saadaan. 

Ylioppilaskirjoitusten kirjalliset kokeet jatkuvat 
▪ Kirjoituspäiviä on tällä viikolla joka päivä. Lv muistuttaa 

kuudensien luokkien oppilaita yo-koepäiviin liittyvistä säännöistä. 

Koululounasta korvaavan ateriapaketin jakelu 7.-9. luokille 
▪ Viimeinen ateriapakettien jakelu tällä erää tiistaina. 
▪ Annospakkausten jakelua ateriapaketin tilanneille jatketaan 

edelleen perjantaina, jos lähiopetuksen keskeytys jatkuu ensi 
viikolla 

▪ Ateriapaketin tilanneiden pitää hakea tilattu annospakkaus tai 
huoltajan tulee ilmoittaa Elliin, jollei annosta noudeta. Hakematta 
jääneet ateriapakkaukset menevät hukkaan. 

Oppilaskunnan hallitus järjestää etäopiskelua piristävän kilpailun 
▪ Ota kuva hauskimmasta etäkouluasustasi. Asu voi olla mukava, 

värikäs, erilainen, tyylikäs tai mitä nyt vain mieleen 
tulee! Parhaimmat asut palkitaan.  

▪ Kuvassa ei ole pakko näkyä kasvojasi, mikäli et halua. Jos tahdot 
osallistua, toimi näin:   
o Ota kuva itsestäsi etäkouluasussasi.  
o Ryhdy oppilaskunnan hallituksen seuraajaksi Instagramissa 

(lyk.opk2021)  
o Lähetä kuvasi oppilaskunnan hallituksen Instagram-tilille direct-

viestillä.  
▪ Parhaat kuvat palkitaan. Mikäli pääset palkintosijoille, kuvasi 

jaetaan julkisesti oppilaskunnan hallituksen Instagram-
tilillä. Osallistumalla annat siis julkaisuluvan.   

▪ Tsemppiä etäopiskeluun ja onnea kilpailuun toivottaa 
oppilaskunnan hallitus!   

▪ Vaikket osallistuisikaan kilpailuun, käy kuitenkin tutustumassa 
oppilaskunnan hallituslaisiin Instagramissa: lyk.opk2021 
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Opiskeluhuollon terveiset <3 
▪ Kevät kolkuttelee jo ovella, mutta etäily jatkuu vielä ainakin tämän 

viikon. Muista edelleen huolehtia sopivista päivärutiineista, käydä 
luonnossa liikkumassa ja huolehtia levosta, rentoutumisesta ja 
sopivista tauoista päivän aikana. Lisäksi etänäkin voit opiskella 
yhdessä ystävän kanssa vaikkapa Teamsin videokokouksessa. 

▪ Jos koulu tai mikä tahansa muu elämän asia tuntuu 
kuormittavalta, tukeudu toisiin ja pyydä apua! Yksin ei tarvitse 
pärjäillä. Puhu vanhemmalle, kaverille, luokanvalvojalle, 
ryhmänohjaajalle tai jollekin muulle opelle. Erityisesti me 
opiskeluhuollon porukka olemme täällä koululla joka päivä Sinua 
varten. Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä missä tahansa 
omaan hyvinvointiin liittyvässä asiassa. Laita tekstaria, Helmi-
viestiä tai soita, niin sovitaan jutteluaika koululle tai etänä Teamsin 
kautta. 

▪ Yhteystiedot:  
o Koulupsykologi Lari Laakkonen,  044 488 5540 
o Koulukuraattori Maija Halme,  044 488 5546 
o Peruskoulun terveydenhoitaja  

Melina-Lahtinen Köppä  044 416 2794 
o MLL:n lasten ja nuorten puhelin,  116 111 
o Valtakunnallinen keskustelualusta 12-29 -vuotiaille: sekasin247.fi  


