Etätyöpäiväkirja, osa 2. - 20.3.2020.
Lukion kemian opettaja Tiina Ahde
Heräsin jo klo 6.10. Nukuin itselleni tyypilliseen tapaan huonosti, kun edessä on aikainen herätys ja
tulevassa työpäivässä paljon ohjelmaa. Aivot työstävät tulevaa päivää aamuyöstä lähtien. Töihin lähtö oli jo
ennen puolta kahdeksaa, koska ylioppilaskirjoitusvalvontani alkoi klo 8.00 ja mielelläni olen jo vähän
aiemmin paikalla (eilen tosin myöhästyin ensimmäisen kerran työhistoriani aikana valvonnasta aamulla
puoli tuntia, kun en jostain syystä ollut merkinnyt valvontaa kalenteriini - olin siis vielä 8.18 sängyssä, kun
toinen valvoja soitti että olenko tulossa - otin taksin ja olin alle vartissa paikalla ja vaatteetkin päällä).
Haikeudella muistan ajan, jolloin valvonnassa piti olla vasta 8.30 - sähköiset kirjoitukset läppäreineen ja
muine toimenpiteineen ennen kokeen alkamista ovat lisänneet valvonta-aikaa opettajille huomattavasti,
myös sen vuoksi, että samaan tilaan ei enää mahdu niin paljon kirjoittajia kuin ennen eli koetiloja tarvitaan
enemmän ja näin myös valvojia. Paperisten kirjoitusten aikaan stressi kirjoitusten sujumisesta oli myös
pienempi, nyt ennen kirjoituksia verenpaine nousee, kun yrittää koota päänsä kaikesta muistettavasta ja
ongelmatilanteista. Vähän on valvonnoissa sellainen olo välillä kuin luistelisi heikolla jäällä…mutta tänään
en joutunut soittamaan ylioppilastutkintolautakunnalle kuin kerran (paperiaikana ei opettajan koskaan
tarvinnut soittaa), eli koe sujui ainakin puoleenpäivään rauhallisesti. Valvoin koetta siis 8-12.
Koska tämän päivän reaalikoe oli aikaistettu viikolla, minulla oli valvonnan aikana käynnissä myös
oppitunti etänä. Sen olin valmistellut jo edellisenä päivänä Moodle-palautustehtäväksi opiskelijoille osaksi
tulevaa kurssiarviointia. Avasin vain tehtävän tunnin alkamiskellonlyömällä ja lopetin. Olin ohjeistanut
opiskelijat etukäteen Wilma-viestein. Katsoin palautuksen jälkeen Wilmaa ja siellä noin neljäsosa kurssin
opiskelijoista ilmoitti ettei ollut ehtinyt palauttaa tehtävää tai oli esiintynyt muita teknisiä ongelmia, minkä
vuoksi palauttivat tehtävän joko sähköpostiini tai linkillä Wilmaan. Kun samanlaisia tehtäviä tulee noin 80,
on erittäin aikaa vievää hakea palautuksia eri paikoista - siksi opiskelijoille lähti tiukka viesti, ettei palautus
saa jatkossa myöhästyä.
Valvonnan jälkeen olin sopinut työkaverin kanssa tapaamisen, koska halusin kysyä Teamsin käytöstä
vinkkejä. Ensi viikolla olen päättänyt kokeilla alustaa, vaikka vielä maanantaina en tiennyt mitään
kyseisestä alustasta. Teams vaikuttaa erittäin järkevältä kokousalustalta myös nimenomaan erilaisiin
kokouksiin, toisin kuin jäykät sähköpostikokoukset. Alustaan tutustuminen vain vie aikansa ja haluan
tietää, mitä siellä teen ennen kuin pidän sen kautta oppituntia. Olen jo muutaman tunnin käyttänyt
opetteluun ja lisää opettelutunteja tulossa. Sain työkavereilta jälleen hyviä vinkkejä! Palaverin jälkeen
aloitin toisen etäoppitunnin koululta.
Pelastin Resquen kautta itselleni lounaan Tullintorilta ja palasin kotiin nauttimaan siitä. Kuuntelin Ylen
erikoislähetystä koronasta ja tein samalla Moodleen uudet palautustehtävät sekä laitoin opiskelijoille uudet
ohjeet niistä. Kävin myös läpi sähköpostit. Yritin ottaa pienet päiväunet, mutta unet jäivät vain hetken
lepäämiseksi, koska ajatuksissa painoi ylioppilaskirjoitustarkistusurakan (huh mikä sanahirviö!)
aloittaminen. 53 kokelaan kemiankokeet odottavat tarkistusta, joten päätin aloittaa tänään. Tarkistin
kokeita 18 -20. Tarkistan yhden tehtävän kerrallaan, muuten ei ajatus pysy koossa.
Istumalihakset ovat olleet kovilla etätöiden vuoksi ja huomaan tekeväni suunnittelutyötä uuden edessä
huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Oman työn rajaaminen tulee olemaan tärkeää tulevina viikkoina
kaikilla opettajilla. Helposti etenkin näin yksin asuvana voi läppärin äärellä viettää aivan liikaa aikaa! Yritän
aikatauluttaa jatkossa päiväni ulkoilun, työnteon, sosiaalisten suhteiden ja harrastusten (neulominen ja
lukeminen) välillä paremmin, kun nuo valvonnatkin loppuivat tänään ja edessä on vielä monta monta
tuntia ylioppilaskirjoitusten tarkistusta ja oppitunteja etänä - tavalla tai toisella.

