
 

 

27.3.2020 

Hei taas armahaiset huoltajat! 

 

Etäopetusta on käynnistelty oikein urakalla ja olemme päässeet hienosti alkuun. Suuri kiitos teille 

rakkaat huoltajat kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä! 

 

Olemme nyt tekemässä Googlen G Suite for Education tunnuksia oppilaille ja pyytäisin huoltajia, 

jotka EIVÄT halua lapsensa osallistuvan etäopetukseen ja saavan tunnuksia, ilmoittamaan siitä 

mahdollisimman pian toimistoon (toimisto@rovaniemensteinerkoulu.fi). Kun tunnukset on luotu 

pääsemme ensi viikolla jo toivottavasti paremmin hyödyntämään opetuksessa google classroomeja 

ja muita opetusalustoja. Pyytäisin teiltä edelleen ystävällisesti kärsivällisyyttä asiassa. Opettajat in-

formoivat tästä kyllä, kun tilanne on siinä pisteessä. 

 

Olemme myös tekemässä yhdenmukaista linjausta liikunnan etäopetuksen suhteen, josta myöskin 

liikuntaa opettavat opettajat antavat sitten tarkempaa tietoa, kun suunnitelma on valmis. 

 

Kun tämä etäopetus nyt todennäköisesti jatkuu kevään loppuun saakka, tarvitaan vihko- ja muste-

patruuna yms täydennyksiä koteihin. Järjestämme hakupisteen koulun ala-aulaan ja luokanopettaja 

ilmoittaa, kun siellä on vihkoja tarjolla. Jos akuuttia hätää on koulutarvikkeesta, joka normaalisti 

tulisi koulun puolelta, voi olla yhteydessä luokanopettajaan tai IP:n Catrianaan. Catriana on päivi-

sin paikan päällä koululla. IP puh. 040-7224782. 

 

Ja muistuttaisin myös ystävällisesti, että näinä poikkeustilan aikoina mitään sellaista oppimiseen 

liittyvää asiaa ei jää tapahtumatta, mitä ei viimeistään ensi syksynä voitaisi opiskella lähiopetuk-

sessa! Mikäli jokin asia huolettaa teitä oppilaiden oppimiseen liittyen voitte olla yhteydessä luokan-

opettajaan ja sen jälkeen voimme yhdessä pohtia asiaa! 

 

Hyvää ja aurinkoista viikonloppua! 

 

Ystävällisin yhteistyöterveisin, 

 

 

 

--  

Paula Säynäjäkangas 

Rehtori 

Rovaniemen steinerkoulu 

Viirinkankaantie 1 

96300  Rovaniemi 

p. 044 755 6239 

rehtori@rovaniemensteinerkoulu.fi  
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Google palvelun käyttöönottolupa 
 

 

Rovaniemen steinerkoulu ottaa käyttöön Google Suite For Education –palvelun. Palveluun 
jokainen oppilas saa oman tunnuksen sekä käyttöönsä sähköpostin sekä useita sähköisiä 
palveluita etäopiskeluun. 

 

Oppilaan tunnus on käytössä sen ajan, kun oppilas käy Rovaniemen steinerkoulua.  

  

Lisätietoa:  

https://edu.google.com/intl/fi/products/gsuite-for-education/?modal_active=none 

https://edu.google.com/intl/fi/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

 

Oppilaan tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä tulla käyttämäään kaupalliseen liiketoi-
mintaan eikä mainonnallisiin tarkoituksiin.  

 

Tili tulee olemaan muotoa etunimi.sukunimi@rovasteiner.fi.  

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia.  

 

Kysymme huoltajilta lupaa tunnusten luomiseen oppilaalle. Pyydämme huoltajia olemaan 
heti yhteydessä (toimisto@rovaniemensteinrkoulu.fi), mikäli kiellätte tunnuksen luomisen 
lapsellenne. Poikkeustila vaatii nopeata toimintaa, jotta oppilaiden opetus saataisiin turvat-
tua. Siksi hoidamme luvan kysymisen tällä tavoin.  

 

26.3.2020  Rovaniemellä 

 

Rovaniemen steinerkoulu 

Rehtori 
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