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Hei,  

Tämä viesti on jo 11. peräkkäinen ”koronaviikkokirje”. Epidemia ei ole vielä ohi, mutta sen 
eteneminen on hidastunut ja seuraamme tilanteen kehittymistä. Tässä vaiheessa on paikallaan 
muistella mihin olemme viimeisten 2,5 kuukauden aikana yhdessä kyenneet ja esittää kiitokset 
koko henkilökunnalle kuluneesta keväästä. 

Kiitos henkilöstöllemme 

• Hallintopalveluissa  

arjen sujumisesta poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jo aiemmin tekemämme ratkaisut palveluiden 

digitalisoimiseksi ovat pitäneet meidät toimintakykyisinä. Päätöksenteko on voitu hoitaa 

etäyhteyksillä, palkat ovat lähteneet ajallaan ja palveluntarjoajat ovat saaneet 

suorituksensa.  Tietohallinto on avustanut useita työyksiköitä löytämään ratkaisuja poikkeuksellisen 

tilanteen hoitoon. Useammasta palvelusta koostuva viestintätiimimme on puolestaan seurannut 

uutisointia aktiivisesti reagoiden kulloinkin ajankohtaisiin asioihin.  

• Hyvinvointipalveluiden 

o Varhaiskasvatuspalveluissa 

turvallisen hoidon ja huolenpidon tarjoamisesta erityisesti niille lapsille, joiden vanhemmat 

ovat työskennelleet epidemian etulinjassa tai jotka ovat muutoin tarvinneet 

varhaiskasvatuspalveluita poikkeusaikana. Olette myös järjestäneet esiopetusta niin etänä 

kuin paikan päällä oleville lapsille. 

o Opetuspalveluissa 

huikeasta etäopetuksen digiloikasta ja jonglööraamisesta etä- ja lähiopetuksen välillä. 

Olette luoneet uusia opetuksen käytäntöjä, joita voidaan todennäköisesti hyödyntää 

jatkossakin.  

o Kalajoki Akatemiassa 

liikuntatuokioiden järjestämisestä ja joustamisesta toimenkuvissa. 

o Sosiaalipalveluissa 

vierailukieltojen takana olevien palveluasumisen asukkaiden ja kotona asuvien 

ikäihmistemme tai muuten apua tarvitsevien kuntalaistemme hyvinvoinnista 

huolehtimisesta, ruokien toimittamisesta sitä tarvitseville, tukea kaipaavien perheiden 

tavoittamisesta, kasvosuojainten ompelemisesta ja siirtymisestä kulloinkin keskeisimpien 

tehtävien ääreen. 

o Terveyspalveluissa  

epidemian etulinjassa toimimisesta, osin avaruuspukuun sonnustautuneena. 

Matkailusesongin käynnistyminen aiheuttaa edelleen syyn varautua infektioiden 

kohtaamiseen ja siihen liittyvään jäljitystyöhön, jossa teidän osaamisenne on 

avainasemassa. 

o Ympäristöterveydenhuollossa 

kokoontumisia koskevien rajoitusten seuraamisesta, suositusten antamisesta eri aloilla 

toimiville yrittäjillemme ja erityisesti tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtimisesta, jotta 

kotimainen ruokatuotanto voidaan turvata. 

• Kehittämispalveluiden 

o Maaseutupalveluissa 

tuotantotilojen tukemisesta huolehtimalla siitä, että niillä on riittävästi työvoimaa ja että 

tukien haku ym. arjen välttämättömät asiat tulevat hoidetuksi myös poikkeustilanteessa. 
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o Yrityspalveluissa 

painopisteen siirtämisestä nopeasti kriisitilanteen vaatimaan yritysneuvontaan, 

yrittäjiemme huolten ja toiveiden kuuntelemisesta sekä rinnalla kulkemista ja auttamisesta 

konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi. Kalajoella toteutettiin nopeasti poikkeuksellisen 

kattava kriisipaketti, johon kuului yrittäjien auttaminen valtion erityisrahoituksen 

hakemisessa, oman uuden rahoituskäsittelyorganisaation rakentaminen ja kaupungin 

täydentävät omat kriisitoimenpiteet. Vaikka tukea on onnistuttu hyödyntämään Kalajoella 

alueella parhaiten, kehittämispalveluissa on hyvin tunnistettu se, että erittäin haastava 

tilanne edellyttää jatkuvaa tiivistä vuoropuhelua yritysten kanssa. 

• Teknisten palveluiden 

o Ruoka- ja siivouspalveluissa 

ruuan valmistamisesta ateriapalvelun asiakkaille ja etäopetuksessa oleville oppilaille sekä 

eri tilojemme siivoamisesta siten, että ne ovat turvallisia omalle henkilökunnallemme, 

potilaille, oppilaille, asiakkaille ja muille palveluitamme käyttäville. 

o Tilapalveluissa 

tarvittavien muutosten tekemisestä mm. terveyspalveluiden yksiköiden poikkeusolojen 

järjestämiseksi. Uuden yhtenäiskoulun ja erittäin suuren investointiohjelman 

toteuttaminen on myös onnistunut suunnitellusti poikkeuksellisista tilanteesta huolimatta. 

o Muilla teknisten palveluiden palvelualueilla 

normaalin arjen toimintojen ja palveluiden mahdollistamisesta pääasiassa etäpalveluina. 

Kiitos myös valmiuden johtoryhmälle ajantasaisen tilannekuvan luomisesta, toimivasta 
vuoropuhelusta ja onnistuneesta operatiivisen toiminnan johtamisesta. Poikkeuksellisissa 
tilanteissa korostuu viestintä ja aktiivinen tiedonvaihto palveluiden välillä. Olette hoitaneet 
tehtävänne esimerkillisesti. 

Tässä oli vain muutamia nostoja toiminnastamme kuluneen kevään aikana. Esimerkkejä löytyisi 
lukuisia muitakin ja jokaisen työpanos on ollut yhtä arvokas ja tarpeellinen. Hyvä suoriutuminen 
syntyy oikeasta asenteesta, sitoutumisesta ja itsensä likoon laittamisesta asiakkaiden ja 
työkavereiden hyväksi. Poikkeuksellinen aika on nostanut Kalajoen kaupungin henkilöstön parhaat 
puolet aikaisempaakin paremmin esille. Kuntatyön merkitys on tullut poikkeustilan aikana 
selkeästi esille ja näkemyksemme on, että myös arvostus tekemäänne loistavaa työtä kohtaan 
nousee tämän kokemuksen myötä entisestään. 

Rajoituksia puretaan osittain ainakin tilapäisesti, mutta vastuullinen toiminta on edelleen tärkeää. 
Työt poikkeusoloissa jatkuvat monien kohdalla edelleen, osa voi puolestaan ainakin hengähtää 
välillä. Toivotamme jokaiselle hyvää kesää ja huolettomia, aurinkoisia hetkiä! 

https://youtu.be/z8U9NY5EEzI  

Jukka Puoskari                             Mari Saari-Somero 
kaupunginjohtaja                      henkilöstöjohtaja 
 
P.S. Saimme kaikkiaan 11 juttua arjen työstä poikkeusoloissa, joista osa on vielä julkaisematta. 
Löydät ne kaikki täältä. https://kalajoki.fi/koronatiedotus/kuntalaisille/arjen-tyota-
poikkeusoloissa-juttusarja/ 
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