Elo-syyskuu 2020
Hyvää alkavaa lukuvuotta 2020–2021! Lämmin ja aurinkoinen kesä on hellinyt meitä ja nyt on aika palata
työn pariin. Koulut ovat alkaneet ja päivähoito tai leikkipuistot ovat olleet koko kesän auki. Välttämätön
toiminta on toiminut kokoajan. Koulut palaavat lähiopetukseen näin aluksi.
Kesä oli rauhallinen liittyen korona epidemiaan. Syksyn alku alkaa kuitenkin selvästi näyttää siltä, ettemme
välty epidemian aiheuttamista poikkeusjärjestelyjen käyttöönotossa. Kaskossa opetus alkaa lähiopeuksessa,
mutta ohjeistus järjestelyistä turvalliseen toimintaan on lähetetty kouluille ja se löytyy helmestä.
Etätyösuositus niissä tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista, on suositeltavaa. Esimiehen kanssa sovitaan
asia. Etätyöohjeistus löytyy helmestä. Helmen ohjeistus työntekijöille on hyvin kattava ja tarkka. Sitä täytyy
seurata ja suosittelen myös kuuntelemaan pormestari Vapaavuoren infoja Helsinki-kanavalla. Jokaisen tulee
itse huolehtia hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä. Sairaana ei tulla töihin.
Julkisuudessa on paljon ollut keskustelua hengityssuojaimesta/maskista. Helsingin kaupunki on asiaa
käsitellyt ja päättänyt, että suojan saa työnantajalta, mikäli työtehtävä edellyttää päivänaikana liikkumista
julkisilla liikennevälineillä. Työnantaja ei kustanna suojaimia kodin ja työpaikan väliseen liikkumiseen. Ne
pitää hankkia itse. Maskisuositus on tullut THL:n ja HSL:n/ VR:n toimesta julkista liikennettä käyttäville.
Työnantaja ei myöskään kiellä suojan käyttöä työpäivänaikana työtehtävissä esimerkiksi kouluissa tai
päiväkodissa. Ne kuitenkin kustannetaan itse.
Fiiliskyselyn vastaukset on saatu. Vastauksia tuli 1189 ja ruotsinkieliseltä puolelta tuli 66 sekä toimialaa
vaihtaneilta 11. Positiivista oli fyysinen hyvinvointi ja työn- sekä muun elämän yhteensovittaminen.
Heikkotulos tuli työstä palautumisessa ja oma henkinen hyvinvointi koettiin huonontuneen. Etätyö,
koulutus, palaverit ja yhteisöllisyys olivat positiivisia kokemuksia. Jonkun verran koettiin työmäärän
lisääntymistä.
Syyskuun alussa on tulossa Kunta10- ja uudistamispulssi kysely. Muistakaa jälleen vastata.
Palkoissa on kesänaikana ollut virheitä ja niistä voi laittaa tietoa minulle. Laitan kootusti tietoa eteenpäin, ei
yksilöllisesti.
Työtehtävämme vaihtelevat, mutta kaikki me toimimme kuitenkin koulutyön tukena, kun opettaja opettaa.
Jokaisen työ on tärkeää ja arvokasta. Kannustan jokaista huolehtimaan omasta jaksamisesta. Muistakaa
ulkoilla ja pysytään terveinä.
Tästä taas käynnistyy toiminta ja työniloa kaikille!
ystävällisin terveisin Tiina Illman pääluottamusmies
varapääluottamusmies Pekka Karppinen ja luottamusmies Jutta Nordberg
ps. Käykää lukemassa myös JHL Helsingin yhteisjärjestön sivuja https://jhlhelsinki.fi/ Sieltä löytyy myös
paljon asiaa

