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Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Kirkonkylän koulu
Kokous 5.3.2019 klo 15 – 16.30, 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
Niina Siljander, Iina Vittaniemi ja Tero Raatikainen huoltajien edustajat
Pia Järvenpää, Sivistys –toimialue (sihteeri)
Juha Keisala, henkilöstön edustaja
Tuula Putus, Turun yliopisto
Ritva Lappalainen, tilakeskus
Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat esittäytyivät
2. Raportti Satakuntakyselystä
Tuula Putus esitteli lasten ja henkilöstön oirekyselyjen raportit. Henkilöstön osalta
raportti ei ole julkinen, koska sisältää henkilöstön terveystietoja. Lasten raportti julkaistaan kunnan sisäilmatyöryhmän käsittelyn jälkeen.
3. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Edellisen kokouksen jälkeen tullut 6 oireilmoitusta, joista uusia 4
b.Lasten terveydenhuolto
Edellisen kokouksen jälkeen tullut ilmoituksia 33 oppilaasta ja 1 eskarilaisesta.
c. Esimiehen tieto
d.Tarvitaanko kysely kohteessa
Kohteessa on tehty Satakunta-kysely.
4. Kiinteistökatsaus
Kokouksessa ei ollut varsinaista kiinteistökatsausta.
5. Toteutuneet toimenpiteet
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a. Tutkimukset
Tilakeskuksen tekemissä tutkimuksissa ei ole mikrobilöydöksiä, tilojen olosuhteetkaan eivät ole olleet mikrobeille otollisia. Oireilulle ei ole tutkimuksessa löytynyt
syytä. 2009 siivessä tehtiin opetuksellisista syistä korjaus, jolloin vaihdettiin pintamateriaalit, tekstiilit ja kalusteet. Tosin oireilua oli ollut ennen näitä muutoksia.
Tilakeskuksen tutkimusraportti valmistuu viikolla 10.
b.Korjaukset
Korjauksia ei käsitelty.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Eskarilaiset siirretty Maininkiin ja oppilaat siirretty väistötiloihin vko 9 alussa.
d.Viestintä, tiedotus, koulutus
4. Uudet toimenpiteet
Tutkimusraportit viedään kunnan sisäilmaryhmään, joka päättää jatkotoimenpiteistä:
tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja opetuksen järjestämisestä syksystä 2019.
Sovittiin, että järjestetään vanhempainilta, jossa käydään lävitse oirekyselyn tulokset. Päivämäärä tarkentuu kunnan sisäilmatyöryhmän käsittelyn jälkeen.
Kirkonkylän alueen kehittämisestä tehdään parhaillaan strategisen kehitysselvitystä,
joka on menossa kasvatus- ja sivistyslautakuntaan 26.3.2019. Strategisen kehittämisselvityksen eri vaihtoehdot uudelle Kirkonkylän kampukselle käsitellään huoltajien
kanssa. Tätä varten järjestetään vanhempainilta, jonka aikataulu tarkentuu.
Väistötilojen isomman keittiön valmistuminen on tällä hetkellä väistötilojen vuokranantajan Parmaconin käsittelyssä.
Sovittiin, että tilapalvelut rakentaa ulkolelu/tarvikevaraston.
5. Viestintä
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Ti 2.4.2019 klo 14.30 – 15.30 Kirkonkylän koulu, väistörakennus B, henkilöstöhuone 2.
krs. Kokouksessa suunnitellaan tarkemmin vanhempainillan sisältöä.

