Tammikuu 2021
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Vuosi on lähtenyt käyntiin ja koronarajoitukset jatkuvat. Koronarokotuksia on alettu jakamaan
Helsinkiläisille ja niitä aloitetaan antamaan siinä järjestyksessä, kun ohjeistus etenee ja saadaan rokotteita.
Toivottavasti olette pysyneet terveinä. Kaikki tiedot löytyvät helmestä
(yhteisetpalvelut/tietoa-koronaviruksesta).
Noudatamme edelleen ohjeistuksia käsienpesusta, turvaväleistä, kasvomaskeista, koronavilkun käytöstä
jne. Mikään ei siis ole muuttunut. Seuratkaa mediasta tiedottamista. Pormestari Jan Vapaavuori jatkaa
edelleen infoja Helsinki-kanavalla.
Koronasta huolimatta työt jatkuvat lähityöskentelyinä tai etätyönä. Siitäkin tiedotetaan aina muutosten
yhteydessä ja muutoin jatketaan samalla tavalla.
Kunta10- ja uudistumisenpulssikyselyitä aloitetaan käymään läpi työyhteisöissä ja olkaa kuulolla oman
työyhteisön kohdalla. Yleisesti Helsingin tulokset olivat paremmat aiempiin vuosiin verrattuna. Se oli hieno
asia.
Helsingin arvoihin kuuluu hiilineutraalius ja se tarkoittaa mm. perusopetuksessa asiaan paneutumista
tarkemmin, jonka tarkoitus on kasvatuksellisesti lisätä ymmärrystä ja luottamusta tulevaisuuteen. Tähän
kannattaa tutustua kaikkien, koska se on osa meidän strategiaa.
kasko/tietoa-meista/strategia-ja-talous/strategia/hiilineutraali-helsinki
Perusopetuksen johtamisjärjestely jatkuu ja uusia aluepäälliköitä ollaan haastattelemassa. Heitä tullaan
palkkaamaan kaksi. Asiaa käsitellään lautakunnassa helmikuussa.
Digiperusta on edennyt siihen vaiheeseen, että henkilöstöä siirtyy kaikilta toimialoilta kaupungin kansliaan
töihin. Tämä muutos koskee mm. helsink1 verkkoa ja puhelinpalvelua. Opetuksen asiat jäävät kaskoon.
Toivotetaan kaikille siirtyville onnea ja menestystä uudessa tehtävässä. Hienoa, että kaupunki panostaa
digiasioiden parantamiseen. Se työ jatkuu vielä pitkään ja palvelee näin kuntalaisia ja meitä työntekijöitä
entistä paremmin, kunhan kaikki saadaan toimimaan. Ensiaskelia otetaankin jo mm. kouluun ja esikouluun
ilmoittautumisjärjestelmillä puhumattakaan chat- mahdollisuudesta vaikkapa työterveyteen tai
terveyskeskukseen. Mielenkiintoisia aikoja elämme.
Koulunkäyntiavustajien ruokatauko-asia on edennyt siihen vaiheeseen, että yt-tilaisuuksia on pidetty
monissa kouluissa. Se etenee nyt henkilöstötoimikuntaan, jossa asiasta keskustellaan. Päätöksiä tulee
myöhemmin.
Tammikuu on pitkästä aikaa luminen ja pakkanen paukkuu myös Helsingissä. Talvisella säällä on mukava
ulkoilla, kunhan muista suojautua kylmältä hyvin. Toivottavasti kaikki pystyy ulkoilla ja nauttia kauniista
talvesta. Jälleen kiitos kuuluu kaikille ahkerasta ja hyvin tehdystä työstä.
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