Marraskuu 2020
Hei kaikille!
Korona-aika jatkuu ja sen myötä kaikki toimenpiteet, joita THL, maan hallitus ja
työnantaja on säätänyt. Maskisuositus on annettu koulu- ja iltapäivähoitotyöhön.
Mikäli maskia ei voi käyttää, niin on mahdollista saada visiiri. Käsienpesu ja
turvavälit ovat edelleen tärkeitä tässä koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä.
Toivottavasti kaikki jaksavat tässä hankalassa ajassa. Muistakaa olla yhteydessä
esihenkilöön ja työterveyteen, jos alkaa tuntua raskaalta. Lisäksi on tullut ohjeistuksia
joulujuhlista ja muista isoista tilaisuuksista, joita ei tänä vuonna järjestetä. Ohjeet
löytyvät helmi-intrasta.
Kouluissa on jouduttu turvautumaan koulunkäyntiavustajien apuun ruuanjakelun
yhteydessä. Muistakaa työturvallisuus tehtävää tehdessä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole
siirtyä kokonaan keittiön työhön, koska olemme kouluissa oppilasta varten. Mikäli
joku on joutunut olemaan pitkään ja kokonaan pois oppitunneilta, niin olkaa
yhteydessä rohkeasti luottamusmiehiin tai pääluottamusmieheen. Selvitellään asiaa
yhdessä. Työsuojeluasioissa auttaa myös työsuojeluvaltuutettu.
Kaskossa jatkuu monet yt-tilaisuudet. Tehtäviä poistuu, organisoidaan uudelleen,
tulee uutta ja monta muuta asiaa tapahtuu juuri tällä hetkellä. Ketään ei kuitenkaan
irtisanota tuotannollis- taloudellisista syistä. Helsingin kaupunki on toistaiseksi
pystynyt välttämään lomautukset ja irtisanomiset hyvin. Kuitenkin korona aiheuttaa
taloudellista kiristymistä ja sen vuoksi myös kaskossa on taloutta tarkasteltu
Helsingin kaupungin ohjeistusten ja ennusteiden pohjalta. Ensi vuonna tullaan
turvaamaan laista tulevat toiminnot, joita kaskon palvelut ovat pääsääntöisesti.
Asiasta löytyy helmi-intrasta lisää
Koulunkäyntiavustajien ja vastaavia työtä tekevien ruokataukoasia on vielä
vaiheessa. Yt-keskustelut käynnistyvät kouluissa ja toivottavasti jokainen (myös
opettajat) kertoo oman mielipiteensä sekä pyytää kirjaamaan ne muistioihin. Näin ne
saadaan työnantajan tietoon ja voidaan hyödyntää asioista päätettäessä. Nyt on
tärkeää saada kaikki mielipiteet puolesta ja vastaan kirjattua. Aikataulullisesti asian
päätös ja käyttöönotto siirtynee ensi vuoden puolelle. Arvio nyt olisi 1.2.2021. Asiaa
käsitellään kaikkien järjestöjen kanssa. Kaskossa ne ovat JHL, Jyty, Tehy, Super ja
Juko.
Monessa koulussa on ollut kouluvalmentaja oppilaiden kanssa tekemässä työtä.
Kouluvalmentaja kokeilu on edennyt ja nyt kerätään tietoa sen vaikutuksista. Palaute
on ollut monesti pelkästään positiivista.
Kertapalkitsemista suositellaan edelleen käytettävän. Toivotaan, että jokainen
ilmiantaa hyvän työkaverin tai tiimin, jota kannattaa palkita. Kertapalkitseminen on

yksi keino saada tunnustusta hyvästä työstä. Onnistumisen keskusteluita on siksi hyvä
käydä ja kirjata keskustelut onni-järjestelmään.
Kohta saadaan Kunta10-tuloksia ja toivottavasti kaikki muistivat vastata. Se on yksi
tärkeä keino saada tietää, kuinka työnteko sujuu ja on yksi johtamisen väline. Näin
saadaan vastauksia moneen asiaan ja niihin pystytään antamaan työpaikoille
mahdollinen tarvittava apu.
Olkaa yhteydessä luottamusmiehiin tai pääluottamusmiehiin, mutta älkää unohtako
esihenkilöä. Hänen kanssaan on ensin hyvä käydä keskustelu, jotta hän tietää asian tai
pystyy korjaamaan ja auttamaan. Näin vältymme tilanteista, joissa esihenkilö ei tiedä
mitään henkilön tai henkilöiden ongelmasta. Työsuojeluasioissa voi olla yhteydessä
työsuojeluvaltuutettuihin Hanna Näremaa-Perälään tai Timo Saariseen.
Yhteystiedot löytyvä jälleen yhdistyksen sivuilta, työpisteiden seinältä tai helmiintrasta. Muistakaa myös lukea JHL kohdeviestit niiden tullessa. Niistä löytyy paljon
asiaa. Nyt on mm. menossa jäsenhankintaviikot ja kannattaa hankkia uusia jäseniä.
Niistä saa mukavia palkintoja, kun on kerännyt bonuspisteitä. Lisää tietoa löytyy
JHL:n sivuilta. Käykää myös lukemassa Helsingin yhteisjärjestön JHL sivuja. Sieltä
löytyy paljon, mitä Helsingissä tehdään JHL:n näkökulmasta.
Aktiivisuus kannatta aina, koska ilman sitä ei pysty vaikuttamaan. Yhdessä tätä
tehdään ja meissä kaikissa on se voima, jolla vaikutetaan.

Pysytään terveinä ja muistetaan se oma hyvinvointi koronan keskellä.
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