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Hei,  

Jälleen yksi viikko poikkeusoloissa alkaa olla takana. Valtionhallinto on eilen 29.4.2020 
pitämässään tiedotustilaisuudessa ilmoittanut, että perusopetuksen oppilaat palaavat 
lähiopetukseen 14.5.2020 lähtien. Odotamme vielä yksityiskohtaisempia ohjeita asiaan liittyen ja 
viestimme asiasta tarkemmin myöhemmin. Yhteistoimintamenettely saatiin viikon aikana 
päätökseen ja sen lopputuloksena päätettiin lomauttaa 11 henkilöä. Yhteensä 49 henkilölle on 
pystytty osoittamaan muuta työtä ja välttämään siten tämän suuren joukon lomautus. 
Rajoitusten purkamisen myötä jo annettuja lomautuksia voidaan tarvittaessa peruuttaa. Olemme 
tällä viikolla iloinneet myös siitä, että kalajokiset yritykset ovat saaneet runsaasti tukea 
toimintaansa Business Finlandilta ja Ely-keskukselta.  

Viestintätiimimme on haastatellut yhteensä viittä työntekijäämme arjen työstä poikkeusoloissa. 
Heidän tarinansa ovat ohessa. Julkaisemme ne myöhemmin myös sähköisissä medioissa. Näillä 
ajatuksilla toivotamme oikein hyvää etä- ja virtuaalivappua! 

 

 

 

Jukka Puoskari                                                        Mari Saari-Somero 
kaupunginjohtaja                                                   henkilöstöjohtaja 
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Arjen työtä poikkeusoloissa 

Monen työntekijämme arki muuttui maaliskuun puolivälissä, kun koronaepidemiasta seurannut 
poikkeustila Suomessa alkoi. Osalla työtehtävät muuttuivat välittömästi ja osa siirtyi tekemään 
omaa työtään etänä. Toki on niitäkin, joiden työtehtäviin korona ei ole vaikuttanut. Tämä 
poikkeuksellinen tilanne on haastanut kaikkia joustavuuteen ja olemme joutuneet mukautumaan 
työskentelyyn erilaisessa ympäristössä. Muutamat työntekijämme kertovat omin sanoin uudesta 
koronaepidemian muuttamasta työarjestaan.  

Vastaanoton osastonhoitajan arkea poikkeustilan aikana  
Anu Niemi-Himanka 

Aloitin tammikuussa vastaanottopalveluissa osastonhoitajan tehtävässä. Teen päivittäin 
normaalia esimiestyötä, sillä arjen pitää hoitua, tilanteessa kuin tilanteessa. Lääkäri- ja 
hoitajavastaanottojen lisäksi vastaan infektiopoliklinikan ohjeistuksista ja toiminnasta yhdessä 
ylilääkäri Anu Eskelisen kanssa. Esimiestyön määrä ei ole normaalista vähentynyt ja teen työtä 
lähellä henkilöstöä joka päivä.  

Ehdin juuri perehtyä uuteen työhöni ennen kuin poikkeusolot alkoivat. Koska olin vasta aloittanut 
uudessa työpaikassa, en ollut ehtinyt luoda työhöni uusia rutiineja, vaan ne ovat nyt 
muodostuneet poikkeusolojen mukana. Työkokemusta ja esimieskokemusta minulla on kuitenkin 
erikoissairaanhoidon eri yksiköistä, mikä on helpottanut huomattavasti näissä poikkeusoloissa 
työskentelyä. 

Jokainen ammattilainenkin on ollut uuden edessä. Kenelläkään ei ole ollut valmista 
toimintamallia juuri tähän tilanteeseen, vaan kaikkea pitää soveltaa. Koronaepidemia aiheuttaa 
paljon muutoksia ja ohjeistusta hoitohenkilökunnan toimintaan. Valtioneuvoston ja Sosiaali- ja 
terveysministeriön ohjeiden ja toimintatapojen muutoksia ja päivityksiä tulee seurata tiiviisti ja 
antaa niiden pohjalta ohjeita vähintään päivittäin, joskus montakin kertaa päivässä. Tämä tuo 
lisätyötä. Henkilöstön tiedottamiseen ja ajan tasalla pitämiseen ohjeistuksista menee enemmän 
aikaa kuin normaalioloissa, samoin eri yhteistyötahojen kanssa käytävään tiedonvaihtoon ja 
etäpalavereihin esimerkiksi sairaanhoitopiirin kanssa.  

Terveiseni lukijoille: ”Ihmiset ovat ottaneet upeasti vastuuta omasta ja lähimmäisten 
terveydestä. Kuitenkin täytyy muistaa, että tilanne vaatii meiltä kaikilta vielä pitkään joustoa. 
Hoitoon kuitenkin pitää tulla muissakin vaivoissa, jotta mikään sairaus ei pahene tämän tilanteen 
takia turhaan.” 

Opettajien terveiset 
Luokanopettajat Susanna Enlund ja Maria Aunola  
 
Susanna Enlund ja Maria Aunola toimivat luokanopettajina Raumankarin koululla Himangalla. He 
työskentelevät tällä hetkellä työparina, vuorotellen sekä lähiopetuksessa että etäopetuksessa. 
Työ on samaa opetustyötä kuin aiemminkin mutta sitä toteutetaan nyt eri menetelmillä ja 
välineillä. 
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Susannan mukaan työnkuva on tänä poikkeusaikana muuttunut paljonkin. ”Ensimmäisten päivien 
ja viikkojen työmäärät olivat hurjia. Saimme hyvät ohjeet, mutta toiminnan käynnistäminen 
ruohonjuuritasolla vaati pitkiä työpäiviä. Se tuntui stressaavalta. Vähitellen poikkeustilanteen 
työtapoihin on tullut rutiineja, jotka helpottavat arjen sujumista”, Susanna kertoo. 

Opettaminen koostuu nyt useista eri menetelmistä. Ekaluokkalaisille Susanna ja Maria 
suunnittelevat ja tekevät ohjeita Wilmaan sekä pitävät yhteyttä huoltajiin. Google Meetin avulla 
he tekevät opetusvideoita ekaluokkalaisten oppimisen tukemiseksi. Yläkoululaisten ja 
kuudesluokkalaisten kuvaamataidon oppitunnit pidetään Google Meetin avulla. Maria ohjeistaa 
lisäksi 8-luokkalaisten liikuntatunnit Wilmassa. Tehtävän tekemisen jälkeen oppilaat palauttavat 
raportin ja kuvia suorituksestaan. Työpalaverit pidetään myös etänä. Etäopetuksen lisäksi he 
käyvät opettamassa 1-2 kertaa viikossa lähiopetuksessa olevia oppilaita.  

Maria kertoo, että on oppinut paljon uutta ja oma digiloikka on ollut myös aikamoinen. ”Työssä 
on ollut myös huolta, stressiä ja kiirettäkin, kun pitää revetä moneen paikkaan eri tavoin kuin 
normaalisti. Työkavereita ja oppilaita olisi kiva nähdä livenä” hän tiivistää. Susanna lisää, että on 
ollut huikeaa huomata, kuinka iso merkitys yhteen hiileen puhaltamisella on. ”Olen saanut 
lukemattomia kertoja apua työkavereilta, lyhyelläkin varoitusajalla. Myös puhelut ja viestit sekä 
työkavereiden tapaamiset lähiopetuksessa piristävät.”  

Marian ja Susannan terveiset lukijoille:  
”Haluan kiittää kaikkia työkavereitani Raumankarin koululla, erityisesti työpariani. Tämä on mitä 
suuremmissa määrin tiimityötä! Kodit ovat tehneet upeaa työtä lasten ja nuorten 
kannustamisessa ja tukemisessa. Lisäksi huoltajien palautteella ja kannustamisella on ollut iso 
merkitys omaan jaksamiseen. Myös oppilaat ovat hienosti venyneet ja hoitaneet hommansa. 
Tsemppiä kaikille ja noudatetaan käytännön ohjeita. Ne ovat meidän ja lähimmäistemme 
parhaaksi. Kaikesta selvitään. Olemme kaikki samassa veneessä! We are all in this!” 

Muutoksia koulunkäynninohjaajan työssä 
Nina Heikkilä 

Ennen koronaepidemiaa työskentelin Pohjankylän koululla 
koulusihteerinä/koulunkäynninohjaajana. Työskentelin lasten parissa ohjaten heitä 
koulutyöskentelyssä. Lisäksi tein koulusihteerin töitä kuten laskujen asiatarkistusta, 
vakuutuspapereita ja muita toimistotöitä. 

Tällä hetkellä työskentelen Kalajoen kotihoidossa pääsääntöisesti vanhusten parissa mutta myös 
muiden asiakkaiden kanssa, jotka tarvitsevat apua selvitäkseen kotona. Olen koulutukseltani 
lähihoitaja ja olen siksi siirtynyt hoitoalan tehtäviin. 

”Tämä on ollut mielenkiintoista ja toisaalta mukavaa vaihteluakin omaan työhön, kun on niin 
erilaista” Nina kertoo. Olen joutunut kaivamaan itsestäni esiin uusia puolia ja muistelemaan 
millaista on 

tehdä hoitotyötä. Siitä on jo aikaa, kun viimeksi olin hoitopuolella töissä mutta nyt työ sujuu jo 
ihan hyvin. Onneksi on ollut hyvät uudet työkaverit opettamassa talon tavoille. Hoitotyössä 
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päivät eivät ole samanlaisia ja myös työajat ovat aivan erilaiset kuin mihin olen tottunut. Olen nyt 
vuorotyössä (aamu- ja iltavuoroa), mikä tarkoittaa, että vapaata voi olla keskellä viikkoakin ja se 
on ollut ihan mukavaa näin perheelliselle. 

Terveiseni lukijoille: ”Voimia jokaiselle tähän haastavaan aikaan. Pidetään itsestämme ja 
toisistamme huolta ja muistetaan, että vaihtelu voi toisinaan olla ihan virkistävääkin.” 

Kirjastovirkailijan mietteitä 

Kaija Seppälä 

Kaija on työskennellyt kirjastovirkailijana Kalajoen kaupunginkirjastossa jo vuodesta 1996 alkaen. 

Maaliskuussa kaikki Suomen kirjastot suljettiin koronaepidemian vuoksi. 

Ennen koronaepidemiaa Kaijan työ oli kaikkea sitä mitä kirjastovirkailijan monipuoliseen 

tehtävään kuuluu. Asiakaspalvelua, neuvontaa, tietopalvelua, kaukolainoja, kokoelmatyötä, 

aineiston poistoja, kirja- ym. näyttelyitä, tilausten ja saapuneiden lähetysten käsittelyä, 

sosiaalisen median hallintaa sekä muita toimistotehtäviä. Kun poikkeusolosuhteet alkoivat, 

kirjaston aineiston desinfiointi oli tärkeää niin kauan kuin palautuslaatikko oli käytössä. 

Taustatehtävät ovat jatkuneet osin normaalisti.  

Puolitoista vuotta sitten kirjasto muutti Kulttuurikeskus Mertaan ja sinne muuttaminen toi jo 

suuria Kaijan muutoksia työhön.  Aukiolotunnit lisääntyivät ja palvelut monipuolistuivat. 

Muutoksen myötä myös asiakasmäärät ja lainaukset ovat kasvaneet. ”Pidän paljon kirjaston 

monipuolisesta työstä” Kaija kertoo.  

Nyt Kaija on siirtynyt talouden tehtävien pariin ja lisäksi hän oli kahden viikon ajan mukana 

soittamassa niille yli 70-vuotiaille kalajokisille, jotka eivät vielä ole kotiin annettavien palveluiden 

piirissä. Nykyinen työtehtävä on osittain samaa laskujen käsittelyä, jota hän tekee normaalistikin 

kirjastotyössään, vaihe on vaan eri. ”Olen nyt lisävahvistuksena kiireisessä ja tarkassa työssä, kun 

talouden tehtävistäkin on siirtynyt ihmisiä toisiin tehtäviin missä on ollut tarvetta 

lisätyövoimasta. Onhan tämä erilaista, sillä nyt ei ole asiakkaita eikä asiakaspalvelutyötä ja 

työaika on säännöllinen päivävuoro” Kaija kertoo. On pitänyt opetella uusia ohjelmia ja uusi 

rytmi kun laskujen aamunouto tuo sähköpostiini aina päivittäiset tehtävät. Lisäksi vielä muu 

yhteydenpito etänä esimerkiksi Teams-kokouksien myötä. 

”Työ on nyt erilaista, mutta mielekästä. Ja on mielenkiintoista nähdä kaupungin työtä eri 

näkökulmasta. Työaika tässä työtehtävässä on päivittäin klo 8-16 eli rytmi on toisenlainen kuin 

kirjastotyössä, jossa on aamu-, ilta-, ja lauantaivuoroja. Joustavuuden hengessä oli tärkeää lähteä 

auttamaan muita yksiköitä. Ja vaikka työyhteisöni onkin pääasiassa nyt ”virtuaalista” eli lähellä 

kyllä Teamsin välityksellä, mutta kaukana siellä etätehtävissä omilla koneillaan, niin samassa 

veneessä tässä kaikki ollaan, koko Kalajoen kaupungin henkilöstö. Yritetään tehdä kaikki osamme 

ja uskotaan, että tästä selvitään yhdessä.”       

 


