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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Kirkonkylän koulu
Kokous 7.1.2019 klo 13.30-14.30, rakennus B, 2. kerros
Osallistujat:
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, Sivistys –toimialue, (puheenjohtaja)
Katja Nieminen, rehtori
Pirjo Lehtonen, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Janne Jaakkola, vararehtori, henkilöstön edustaja
Esa Koskinen, rakennuspäällikkö
Pertti Elg, rakennusmestari
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
Kati Aalto, työterveyshoitaja
Ruut Karlsson, terveydenhoitaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus
huoltajien edustajat Niina Siljander ja Iina Vittaniemi
Pia Järvenpää, Sivistys –toimialue (sihteeri)
Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
- Yhteydenottoja on ollut 1 marraskuun kokouksen jälkeen, yhteensä yhteydenottoja on ollut 8 syksyn aikana.
- Seuraavassa kokouksessa 12.2. tarkastetaan oireilijoiden määrää uudestaan ja
näin saadaan joululoman jälkeinen tilanne selville.
b. Kouluterveydenhuolto
- Syyslukukaudella 34 ilmoitusta, ilmoitukset ovat tulleet vanhan koulun puolelta. Kaikille on annettu oirepäiväkirjat, niitä on palautunut 5kpl.
- Muistutetaan huoltajia oirepäiväkirjojen palautuksen tärkeydestä, päiväkirjojen perusteella päästään analysoimaan tarkemmin tilatietoja.
- Huoltajat toivovat opettajilta apua tilan merkintään pienimpien oppilaiden
oirepäiväkirjaan.
- Päiväkodissa ei ole ollut edellisen kokouksen jälkeen uusia yhteydenottoja.
c. Esimiehen tieto
Rehtorilla ei ole tietoa kuka on ja kuinka monta on hakenut apua työterveydestä.
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d. Tarvitaanko kysely kohteessa
Satakunta-hankkeen mukainen kysely toteutetaan esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille sekä henkilökunnalle
- Alustavasti sovittiin, että kysely toteutetaan helmikuun alussa. Tarkempi aikataulu tarkentuu, kun Tiina Simons on neuvotellut Tuula Putuksen kanssa
3. Kiinteistökatsaus
- Joululoman aikana on tehty ilmanvaihdon nuohous ja puhdistus, säädöt ovat osittain
kesken.
- Tiloissa tehty myös viiltomittauksia ja merkkiainemittauksia. Mittaustulokset eivät
ole vielä valmiita, mutta avauksia on jo tehty epäilyttävissä paikoissa. Jos avauksissa
on havaittu aistinvaraisesti jotain epäilyttävää, näytteet lähetetään laboratorioon ja
niistä tulokset saadaan 3 viikon kuluessa. Mittaustulosten selvittyä Tilakeskus tekee
korjausehdotuksen ja sisäilmatyöryhmä tekee päätöksen tilojen käytöstä.
- Ilmanvaihdon pitäisi jo toimia paremmin, seuraavassa kokouksessa saadaan kuulla
vaikutukset.
- Siistijöiltä on tullut palautetta siitä, että tilat olivat erityisen pölyisiä ilmanvaihdon
nuohouksen jälkeen. Pertti Elg toimittaa palautteen nuohouksen suorittaneeseen yritykseen. Aikaisemmassa pölyjen laboratoriotutkimuksessa löytyi vain pienhiukkasia.
- Luokissa olleet VOK-mittarit eivät ole toimineet toivotulla tavalla ja ne on luokista
poistettu. Järjestelmän toimittaja toimittaa uudet mittalaitteet, kun heidän uusi laitetoimittaja selviää.
4. Uudet toimenpiteet
Meneillään olevat tutkimukset saatetaan loppuun ja niistä tehdään yhteenveto.
- Huoltajat toivoivat opettajien lähettävän wilma-viestin, jos lapsella on päivän aikana joku erityinen oire.
- Kouluterveydenhoitaja ohjaa edelleen eskarilaiset olemaan yhteydessä neuvolaan
siinä tapauksessa, jos huoltajat epäilevät lapsella olevan sisäilmasta johtuvaa oireilua.
5. Viestintä
- Seuraavan kokouksen 12.2. jälkeen, kun mittaustulokset ja yhteenveto ovat tiedossa, huoltajille ja henkilöstölle tiedote.
- Jos työntekijöillä oireilu jatkuu, on oireilusta tehtävä uusi ilmoitus.
- Jos joku lapsi ei voi olla tiloissa ja päädytään koulun vaihtoon, vaihto toteutetaan
käytössä olevalla prosessilla.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen
12.2.2019 11 – 12, paikka Kirkonkylän koulu, B-rakennus, 2. krs.
Jos Satakunta-hankkeen tiimoilta muutoksia, kokousaika päivitetään.

