Pääluottamusmies tiedottaa elokuu 2021
Tervetuloa kesän jälkeen takaisin työn ääreen! Kesän säät suosivat meitä auringolla ja lämpimillä säillä.
Koulut ja oppilaitokset aloittivat lähiopetuksella. Korona ei hellittänyt otettaan ja muu työskentely jatkuu
entisten suositusten mukaan, mahdollisuuksien mukaan etätyönä. Suojaukset ja turvaohjeet huomioiden
jatkamme samaan malliin kuin keväällä. Avin ja THL:n ohjeistukset ovat edelleen voimassa. Korona
ohjeistukset löydät helmi-intrasta ja opetuksen verkon opehuoneesta. Näihin paikkoihin on koottu kattavasti
kaikki tieto. Käykää siis tutustumassa!
Koronaan liittyen koulut eivät järjestä leirikouluja ja yön yli olevia retkiä. Julkisilla liikkuminen sallitaan ja
sisällä esim. museoissa on mahdollista käydä. Henkilöstöltä on tullut kyselyitä ffp2- tai ffp3-maskeista.
Toistaiseksi Helsingissä käytetään ohjeistuksen mukaan kirurgisia maskeja ja erikoismaskeja työnantaja ei
hanki. Myös matkustusohjeet löytyvät intrasta.
Tilanteen pitkittyessä kannattaa muistaa oma jaksaminen. Pitkittynyt koronatilanne vaatii meiltä kaikilta
joustavuutta eli resilienssiä. Apua löytyy mm. työterveydestä, jos tuntuu vaikealta tai raskaalta.
Tilanne päivittyy ja ohjeistusta täytyy jokaisen seurata säännöllisesti myös itse.
Sairaslomailmoitukset palasivat normaaliin käytäntöön 1.6. lähtien. Tästäkin löytyy tieto helmi-intrasta.
Esihenkilö voi hyväksyä työntekijän omalla ilmoituksella enintään viiden kalenteripäivän ja näitä seuraavan
kahden vapaapäivän poissaolon.
Syyskuussa henkilöstölle tulee Fiilari-kysely, johon taas toivottaan kaikkien vastaamista. Asiasta tulee tiedote.
Kiusaamisen ehkäisy kouluissa on ollut paljon esillä julkisuudessa. Tähän toimintaan on Helsingin kaskossa
tehty ohjelma KVO13. Siihen on hyvä tutustua ja se on kaikkien koulun henkilöstöön kuuluvien asia.
Meillä kaikilla alkaa mielenkiintoinen syksy, koska Helsingissä on vaihtunut kuntavaalien myötä valtuustot,
lautakunnat ja pormestari sekä apulaispormestari. Löydät helmi-intrasta ja opehuoneesta pormestari Juhana
Vartiaisen ja apulaispormestari Nasima Razmyarin videotervehdykset.
Toimialajohtaja Liisa Pohjolainen jää eläkkeelle lokakuun alusta. Tällä hetkellä hän on jo lomalla ja
viransijaisena toimii Satu Järvenkallas. Hänenkin lukuvuoden aloituksen videotervehdys löytyy helmi-intrasta.
Henkilövaihdokset vaikuttavat aina hiukan toimintaan, vieden kuitenkin sitä eteenpäin.
Helsinkihän haluaa olla maailman paras paikka oppia. Siihen me kaikki osallistumme omalla työllämme,
tehden sen jatkossakin hyvin. Kiitos siitä!
Kaskon hallintopalvelussa tapahtui rakenne- ja henkilöstömuutoksia ja ne astuivat voimaan 1.8.2021.
Työväenopiston ja lukioiden toimistopalveluissa ja Tukipalveluissa kyse on rakennemuutoksesta. Hallinnon
toimistopalvelun sisällä alayksiköiden välisistä henkilömuutoksista ja näistä palveluista saa lisää tietoa helmiintrasta tai esihenkilöiltä Auli Syrenius puh. 09 31088544, Seppo Valmari, puh. 09 31088646, Henna Lehto,
puh. 09 31041845.
Kouluissa on mahdollista ottaa käyttöön vapaaehtoispalveluita. Siihen löytyy ohjeistus helmestä, kohdasta
oppimisentuki. Tutustukaa tähän tärkeään asiaan, jotta jokainen tietää mihin ja miten asiaa tulee hoitaa
kouluissa.
Helsingin päiväkotien, Arbiksen ja leikkipuistojen siivouspalvelua on suunniteltu siirrettäväksi Helsingin
palvelukeskukseen. Asiasta on käynnistynyt yt-prosessi ja se alkaa keskustelutilaisuuksilla, jossa kyseisiä
henkilöitä ja esihenkilöitä kuullaan.
Muistakaa tutustua tuleviin työsuojeluvaalien ilmoitukseen. Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä
ja ei tarvitse olla ammattiyhdistyksen jäsen. Mikäli kiinnostus heräsi, kannattaa olla yhteydessä
pääluottamusmieheen tai luottamusmieheen. Seuraa tiedotusta!
Muistutan vielä kaikki yhdistyksen jäseniä saamastanne tekstiviestistä, jossa Helsingin opetustoimen
JHL133-yhdistys tarjoaa jäsenilleen jäätelön. Sen voi hakea saamallaan koodilla R-kioskista, viesti on
voimassa elokuun loppuun. Älä hukkaa tilaisuuttasi saada oma jäätelöhetki! Yhdistyksesi haluaa näin
muistaa omia jäseniään.

Lopuksi nykyinen JHL133:n yhdistyksen hallituskausi lähenee loppuaan joulukuun 31. päivä 2021.
Nyt toivotaan uusia ihmisiä mukaan! Nykyisen hallituksen jäseniä on vaihtamassa toiseen toimialaan tai
halukkaita siirtämään tehtävän eteenpäin ja tarvitsemme uusia ihmisiä toimintaan mukaan. Se on ainoa
mahdollisuus yhdistystoiminnan jatkumiselle.
Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa 29.11. Ole yhteydessä pääluottamusmieheen hyvissä ajoin ennen sitä
ja kerro halukkuudestasi osallistua toimintaan. Tarvitsemme juuri sinua!
Hyvää alkanutta lukuvuotta toivottavat:
pääluottamusmies Tiina Illman,
varapääluottamusmies Jutta Nordberg,
luottamusmies Jenni Hirvonen ja
varaluottamusmies Juha Saukkonen
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