Helmikuun 2021
Helmikuu on ihanan luminen ja lähtenyt käyntiin kovilla pakkasilla. Ulkoiluun Helsingin kaupunki onkin tehnyt
mahdollisuuksien mukaan hienon latujen verkoston ympäri kaupunkia ja luisteluun tai mäenlaskuun
mahdollistanut paikkoja. Toivottavasti jokainen löytää itseään miellyttävän lajin ulkoiluun, tai vain kävellen
omassa ympäristössään.
Korona ohjeistukset ovat ennallaan. Turvavälit, hyvä käsihygienia, hengityssuojainten käyttö ja ylimääräisten
matkustamisen välttäminen ulkomaille ovat edelleen kaikki käytössä. Korona covid19 on edelleen
voimissaan ja seurakseen saanut koronaviruksen muunnoksia, jotka ovat hyvin herkästi tarttuvia. Asiaa
tiedottaa säännöllisesti pääkaupunkiseudun korona koordinaatio ryhmä. Kaikkien on hyvä seurata näitä
tiedotustilaisuuksia tai tiedotuksia kuntalaisille. Helsingin www sivut tai työnantajan helmisivuilta löytyy
ajantasainen tieto. Kouluilla on opetuksenverkon etusivulla ”opehuone” ja sieltä löytyy linkit ja tiedotukset
kaikille. Korona on aiheuttanut jonkin verran väsymystä ja lipsumista ohjeissa, mutta nyt täytyy vain jaksaa
pysyä tiukkana. Se on ainoa keino pitää virus näinkin hyvässä tilanteessa, kuin nyt on. Rokotusta
odottelemme jokainen ja niistä tiedottaminen tapahtuu mediassa. Seuratkaa tiedotusta myös rokotusasiassa.
Kouluilla ja päiväkodeilla tilanne on ollut suhteellisen rauhallinen. Valmiudet ovat kuitenkin olemassa, jos
tilanne niin vaatii. Etätyötä suositellaan niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Ohjeistuksia löytyy
helmen sivuilta ja etusivulta löytyy suoraan linkki ohjeisiin. Tutustukaa niihin.
Etätyö on lisääntynyt ja jatkunut monella pitkään. Se ei vielä näytä loppuvan ja siksi työnantaja on ottamassa
Timecon Reg@web järjestelmän käyttöön, joka on lisänä nykyiseen Timeconiin. Näin on työntekijöiden ja
esihenkilöiden helpompi seurata työaikaa etätyössä. Tämä koskee vain niitä työntekijöitä, jotka käyttävät jo
nyt Timeconia.
Tulospalkkioista 2020 odottelemme tietoa kaupungin kansliasta. Rahoitus tulee kaupunkitasoisesti
tulospalkkioihin ja siksi ei siihen vielä ole saatu tietoa.
Koulunkäyntiavustajien ruoka/lepotauko yhteistoiminta on käyty läpi. Työnantaja päätti, ettei pakollista
puolentunnin taukoa oteta toistaiseksi käyttöön. Mikäli asiaan palataan, se on uusi yhteistoiminta käsittely.
1.3.2021 aloittaa kaksi uutta aluepäällikköä idässä ja kollisella alueella. Sen jälkeen kaskon
perusopetuspalveluissa on seitsemän aluepäällikköä ja aluetta nykyisen viiden sijaan.
Onnistumisen keskusteluita käydään ja toivottavasti jokainen osallistuu omalla kohdalla niihin. Silloin on
tarkoitus käydä omaa työuraa ja osaamista läpi miettien tarvitseeko kenties jotain täydennystä. Keskustelu
kirjataan ja tallennetaan Onnijärjestelmään.
Meillä JHL133 yhdistyksessä tapahtuu hiukan muutoksia edunvalvontaketjussa. Varapääluottamusmies
Pekka Karppinen ja varaluottamusmies Kai Hakonen siirtyvät uusiin tehtäviin kaupungin kansliaan
digiperustan muutoksiin liittyen. Kiitos Pekalle ja Kaille edunvalvonnan hyväksi tehdystä työstä! Toivotamme
heille menestystä uusiin tehtäviin. Luottamusmies täydennysvaalit ovat tulossa ja siitä löytyy infoa
yhdistyksen sivuilta. Asia etenee järjestyksessä ja uusien henkilöiden nimet kerrotaan niiden selvittyä.
Helmikuussa on monen talviloman aikaa ja toivotamme kaikille hyvää talviloman aikaa.
terveisin Tiina Illman pääluottamusmies,
Pekka Karppinen varapääluottamusmies,
Jutta Nordberg luottamusmies ja
Kai Hakonen varaluottamusmies.
Muistakaa käydä lukemassa Helsingin yhteisjärjestön kotisivuja ja oman yhdistyksen JHL133 kotisivuja!
Muistakaa myös helmen sivujen henkilöstö osuudet, josta löytyy kattavasti oman työnantajan ohjeet! Kaikki
ohjeet löytyvät helmestä.

