Kun tieto etäopiskelun alkamisesta tuli, omassa päässä pyöri vähän ristiriitaisia ajatuksia.
Toisaalta etäopiskelu yläkoulussa oli ollut aika rentoa, mutta myös samalla tiesin, että lukiossa
se ei tulisi olemaan niin helppoa. Näitä aatteita myös vahvistivat kaverit, jotka olivat olleet jo
aikaisemmin lukion etäopetuksessa. Heti ensimmäisen viikon päätyttyä huomasin näiden
käyvän toteen. Tästä minun ei varmaan tarvitse enempää kertoa, koska uskon että nämä
etäjaksot ovat olleet melkein kaikille ei niin mukavaa opiskelua. Joten tässä blogissa en aio
keskittyä negatiiviseen, vaan kerron muutaman asian, jotka ovat minua auttaneet jaksamaan.
Yksi näistä asioista on ollut liikunta. Olen urheiluakatemiassa ja sen aamuharjoitukset
suoritetaan myös etänä. Verrattuna lähiharjoituksiin, näistä jää tietenkin puuttumaan
ryhmähenki ja kannustus, mikä hieman harmittaa. Kuitenkin, nämä aamuharjoitukset auttavat
piristämään minua, mikä tulee usein tarpeeseen. Ne samalla tuovat myös hieman rytmiä
koulupäiviin ja minusta tuntuu paljon paremmalta aloittaa niillä päivä. Suosittelen, jos yhtään
jaksaa, niin käy vaikka lyhyellä kävelylenkillä ennen koulupäivän alkua.
Lajini akatemiassa on jääkiekko, mutta pandemia on tietenkin siihenkin vaikuttanut. Meillä ei ole
kauheammin ollut harjoituksia, vaan harjoittelu tehdään näissäkin omatoimisesti. Voisin tässä
lähtä toistamaan miksi omatoimiharjoitukset eivät ole niin mukavia, mutta lupasin tässä keskittyä
positiiviseen. Etäkoulu ja etäharjoitukset ovat luoneet lisää vapaa-aikaa muille harrastuksille.
Musiikki on aina ollut lähellä sydäntäni. Olen pienestä pitäen pimputellut pianoa ja lauleskellut,
mutta yleensä urheilu on mennyt musisoinnin päälle. Nyt ilman harkka- ja pelimatkoja, minulla
on ollut aikaa musiikille. Laulamisen ja pianon soittamisen lomassa, olen myös ollut kiinnostunut
oman musiikin tekemisestä. Koulun konsertti toi minulle lisää itseluottamusta omaan lauluuni, ja
tämän sekä lisääntyneen vapaa-ajan siivittämänä onnistuin saamaan kasaan ensimmäisen
kokonaisen kappaleeni.
Laulun rakentamisen lisäksi päätin myös vielä opetella uuden instrumentin. Olin kitaraosuudet
kappaletta varten saanut kaveriltani ja halusin pystyä itsekkiin äänittämään stemmoja uusia
kappaleita varten. Löysin kotoani kaapista kitaran joka oli seissyt siellä käyttämättömänä ja
päätin alkaa soittelemaan. On ollut hauskaa keksiä uusia laulunpoikasia uudella tavalla ja viikon
päätteeksi huomata kuinka paljon uutta osaa.
Vielä viimeinen asia, joka tuntuu auttaneen tässä etäopetuksessa, on ollut kommunikaatio
kavereiden kanssa. Internetin välityksellä voimme kavereiden kanssa jakaa ideoita, opiskella ja
ihan vaan jutella yhdessä. Tämä on saanut muuten aika vähäisen kontaktin ajanjakson
tuntumaan enemmän sosiaaliselta.
Siinä on hieman keinoja millä olen itse pärjännyt etäopiskelussa tähän asti. Mielestäni jokaisen
olisi tärkeää löytää jotain mikä tuo energiaa näihin erityisiin aikoihin.

