
Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 
 
Vaunukankaan koulu    
 
Kokous 21.10.2019 klo 10.15 – 11.15 

    
Osallistujat:     
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja 

Janne Mellin, rehtori  
Heli Suokko-Rajala, henkilöstön edustaja, vararehtori     
Kristiina Lehto, kouluterveydenhoitaja 

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö     
Pertti Elg, rakennusmestari  
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu  
Kati Aalto, työterveyshoitaja  
Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus  
Juha Tynjä, työsuojelupäälikkö  
Piia Lakkapää-Hemmi, Krista Kivikangas, Laura Rokosa, Juha Sutinen, Sanna 
Pukki huoltajien edustajat    
Pia Järvenpää, sihteeri    
 

Muistio 

  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 

 
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   

a.Työterveydenhuolto  
Tilat 1010, 1050, 1051, 1053, Edellisen kokouksen jälkeen tullut yksi 
ilmoitus. 
 

b. Oppilaiden terveydenhuolto 

Koko syksyn aikana 14 ilmoitusta ja 2 uusinta ilmoitusta. Tilat.1033, 
ruokala, 1104, 1110, 1123, 1122. 
 

c. Esimiehen tieto 

Oireilijoiden määrä on pieni, 3b-luokassa oireillaan enemmän, riippumatta 
tilasta. Oppilaiden oirehtiminen ei korreloi henkilökunnan oireilun kanssa,  
 
d. tarvitaanko kohteessa kyselyä 
Kohteessa uusitaan Satakuntakysely vuoden 2020 vaihteessa tammikuussa. 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 
Tilakeskuksen edustaja oli poissa kokouksesta ja kohtia a ja b ei käsitelty, 
puheenjohtaja kertoi saamiensa tietojen mukaan tiedot ko. Kohdissa. 

 
a.Tutkimukset 

Kapselointien tiiveys tarkastetaan sopimuksen mukaan ja käydään läpi 
seuraavassa kokouksessa. 



 

Seuraavassa kokouksessa käsitellään liikuntasalin tutkimusraportti. 
 

b. Korjaukset  
Kapseloinnit on saatu suunnitelman mukaan tehtyä loppuun ja korjausten 
onnistuminen tarkastettu.  
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Vahvasti herkistyneille tehdään opetuksen järjestelyjä tarpeen mukaan 
mm. ei käydä vanhalla puolella olenkaan ja ruoka haetaan ruokalasta ja 
syödään luokassa.  
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus  
Kotikoulutoimikunnan kysely lähetetty edelleen wilmalla huoltajille. 
Vastauksia tuli yksi, mutta huoltajien edustajille on tullut kysymyksiä mm. 
liikuntasalin käytöstä. 
 

Tilapalvelut on tehnyt vastauksen Vaunukankaan koulun huoltajien 
adressiin. 

 

4. Uudet toimenpiteet 
Vahvimmin herkistyneille ja vakavasti oirehtiville voidaan harkita siirtoa Nahkelan 
kouluun ja muita yksilökohtaisia ratkaisuja. Rehtori harkitsee ja valmistelee 
mahdollista ryhmän siirtoa yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa. 

 
5. Viestintä  

Kunta järjestää sisäilmakoulutuksen viranhaltijoille ja kohdekohtaisten 
sisäilmaryhmien jäsenille Onnelassa ma 18.11. klo 12 – 16. Puhujina Tuula Putus 
ja Piia Markkanen. Kutsu liitetään tämän kokouksen muistioon. 

 
6. Seuraavan kokouksen sopiminen 
Seuraava kokous 19.11.2019 klo 10.30 – 11.30 Vaunukankaan koululla. 

 
18.11. Sisäilmakoulutuksen ilmoittautuminen 
 

Linkit tutkimusraportteihin laadunvarmistus 13.9. ja liikuntasalin tutkimus ja liitteet 
27.9.  

https://www.lyyti.in/sisailmailtapaiva_18112019
https://www.lyyti.in/sisailmailtapaiva_18112019
https://www.tuusula.fi/attachments/filebank/984.pdf?name=Vaunukankaan_koulun_laadunvarmistus_1392019&_ts=1572429605&disp=attachment
https://www.tuusula.fi/attachments/filebank/985.pdf?name=Vaunukankaan_koulun_liikuntasalin_tutkimus_ja_liitteet_2792019&_ts=1572429605&disp=attachment
https://www.tuusula.fi/attachments/filebank/985.pdf?name=Vaunukankaan_koulun_liikuntasalin_tutkimus_ja_liitteet_2792019&_ts=1572429605&disp=attachment

