OAJ Järvenpään jäsentiedote

Koronaepidemia vaikuttaa jokaisen Suomalaisen arkeen tällä hetkellä. Poikkeustoimien käynnistäminen on
vaatinut suurta venymistä hallinnosta, rehtoreilta ja kaikilta opettajilta. Tilanteen vuoksi yhteydenpito
kaupungin johdon ja pääluottamusmiehen sekä paikallisyhdistyksen ja työsuojelun välillä on ollut vilkasta.
Jotta tieto siirtyy tehokkaasti, on henkilöstön syytä seurata tarkasti Järvenpään kaupungin antamia
ohjeistuksia kaupungin sivujen ja työsähköpostin avulla. Toivotaan, että uuteen normaaliin totutaan
tulevina päivinä.

Meneillään olevat kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat herkässä vaiheessa. Sopimukset
päättyvät 31.3.20. Työmarkkina- ja koronatilanne muuttuu nyt lähes päivittäin, joten kannattaa
seurata JUKON:n ja OAJ:n ja miksei myös KT:n ajankohtaista tiedotusta aiheesta.
Varhaiskasvatuksen opettajat ovat mahdollistaneet osaltaan yhteiskunnan toiminnan jatkumisen.
Varhaiskasvatuksen ja alaluokkien opetuksen toiminnan keskittäminen, huolet toimeentulosta sekä omasta
ja läheisten terveydestä ovat varmasti kuormittaneet henkilöstöä. Työn turvallisuuteen tai terveyteen
liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä esimerkiksi työsuojeluvaltuutettuun. Tilajärjestelyiden
toteutuksessa tartuntariskiin on kiinnitetty huomiota.
Etäopiskelun käynnistäminen perusopetuksessa ja lukiossa, sekä nopeutetut YO-kirjoitukset ovat olleet
suuri urakka. Etäopetuksen järjestäminen kannattaa aloittaa maltillisesti ja käyttää tuttuja työvälineitä.
Työnantajan tulee tarjota työskentelyyn tarvittavat työvälineet. Sekä rehtorien että opettajien kannattaa
muistaa että, etäopetus ei ole työtä 24/7. Opettajien pitää olla saavutettavissa työjärjestykseen merkittyinä
tuntien, YS-ajan ja opekokousten aikana. Työaikaa kannatta ja voi seurata esimerkiksi VIPUn avulla.
Vinkkejä etäopetuksen järjestämiseen ja jaksamiseen löytyy esimerkiksi OPH:n sivuilta. Vain virkeä rehtori
tai opettaja voi huolehtia laadukkaasta opetuksesta ja omasta lähipiiristään.
Poikkeusoloista huolimatta myös arkiasiat etenevät. Paikallisyhdistys on ottanut kantaa kaupungin
säästötavoitteisiin ja uusien kouluhankkeiden valmisteluun. OVTES-puolella käydään neuvotteluja
paikallisen järjestelyerän (TVA:t) jakamisesta lukuvuodelle 20-21. Pääluottamusmies on tarkastanut
määräaikaisten opettajien määräaikaisuuden perusteet esimiesten kanssa varhaiskasvatuksessa,
perusopetuksessa ja lukiossa. Määräaikaisuuden perusteet voi tarkistaa OAJ:n sivuilta. Tarvittaessa voi olla
yhteydessä omaan luottamusmieheen ja/tai esimieheen.
Yhdistyksen vuosikokous siirtyy touko- tai elokuulle ja kulttuuritoimintakin on katkolla. Edunvalvonta toimii
aktiivisesti entiseen tapaan. Koronauhkasta huolimatta toivomme voimia esimiehille ja kaikille opettajille.
Toimivalla yhteistyöllä saamme aikaan enemmän kuin yksin.
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