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Hei,  

Kiinasta odotettiin tällä viikolla saapuvaksi suurta kuormaa koko maassa kipeästi tarvittavia 
suojavälineitä. Suojainten laatu osoittautui pettymykseksi eikä varmuusvarastostakaan ole ollut 
merkittävää apua. Samaan aikaan sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää laajaa suojainten 
käyttöä.  

Tällaiset tilanteet saavat aikaan ihailtavaa luovuutta ja joustavuutta paikallisesti. Henkilöstömme 
ryhtyi jo viime viikonloppuna kehittelemään prototyyppejä hengityssuojaimiksi, tekemään 
pesutestejä ja valmistelemaan omaa tuotantoa. Työ- ja toimintapalveluiden ompelukoneet ovat 
surranneet ahkerasti viikon puolivälistä lähtien ja noin 200 suojainta on jo voitu luovuttaa 
käyttöön. Itse valmistamamme suojaimet on valmistettu kankaasta ja niitä voidaan käyttää 
kontaktissa terveiden asiakkaiden kanssa. Ohjeiden mukaisen pesun jälkeen niitä voidaan käyttää 
uudestaan.  Oman henkilöstömme lisäksi urakkaan ovat ryhtyneet muutamat Jedun opiskelijat ja 
abiturientit. Ensi viikolla tätä arvokasta työtä ryhtyvät tekemään myös muutamat ulkopuoliset 
toimijat. Suojaintarve on valtava. Suuri kiitos Saija Heikkilälle ja tiimille toiminnan 
käynnistämisestä ja organisoinnista! 

Myös yrityspalvelumme on ryhtynyt aktiivisiin toimiin poikkeustilanteessa. Kalajokilaakso-lehden 
mukaan toimemme yrittäjien auttamiseksi ovat alueen vahvimmat. Kaupunki helpottaa yrittäjien 
tilannetta tarjoamalla vuokrahelpotuksia ja varautuu jakamaan kehittämisavustuksia. Kaupunki 
aikaistaa myös hankintojaan ja nopeuttaa laskujensa maksamista paikallisille yrityksille ja 
yhteisöille.  

Hienoimmat timantit syntyvät kovassa paineessa. Tämä poikkeustilanne on hyvä osoitus siitä. 
Olemme edelleen vaikuttuneita siitä, miten valmis henkilöstömme on ollut siirtymään uusiin, 
tilanteen vaatimiin tehtäviin. Esimerkiksi liikuntapalveluiden henkilökunta on ilmoittanut 
olevansa käytettävissä missä tahansa tehtävässä. Laajasta palvelutuotannostamme johtuen 
pystymme myös tarjoamaan monenlaisia vaihtoehtoisia tehtäviä ja näkemyksemme on, että 
viime viikolla kerrotuista lomautuksista ei ole tulossa laajamittaisia. Valmistelu ja neuvottelut 
ovat käynnissä ja tiedotamme asiasta lisää ensi viikolla. 

Pääsiäinen on perinteisesti koko perheen juhla, jolloin syödään hyvin, lapset käyvät virpomassa ja 

lauantai-ilta huipentuu pääsiäiskokolla ystävien ja yhteisön kanssa. Tänä vuonna koronaepidemia 

laittaa nämäkin perinteet uusiksi. Terveydenhuolto suosittelee etävirpomista ja yleiset kokot on 

peruttu. Voimme kuitenkin viettää aikaa ydinperheen kanssa, nauttia pääsiäisherkuista ja kevään 

tulosta. Oheisesta linkistä löytyy monenlaista tekemistä myös tähän tilanteeseen: 

https://linktr.ee/kalajoki 

Hyvää pääsiäistä! 

 

Jukka Puoskari                                          Mari Saari-Somero 
kaupunginjohtaja                                     henkilöstöjohtaja 
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