VIMPELIN KUNTA
Pieni kunta, monta sankaria

Muistio

15.8.2019

Sisäilmatyöryhmän kokous 5/2019
Aika:

15.8.2019 klo 14.00 – 16.07

Paikka:

Vimpelin kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä:

Sami Gustafsson, kunnanjohtaja, saapui 14.27
Ville Karjalainen, Tekninen johtaja
Henna Lehtinen, toimistosihteeri/muistionpitäjä
Henna Kuoppala, Rakennuskatsastus Kuoppala Oy
Anu Männistö, työterveyshoitaja, poistui 15.02, 15.18 – 15.45
Satu Herrala, terveyskeskus, poistui 14.26
Hanna Luoma-Aho, varhaiskasvatuspäällikkö,14.40 – 15.02, 15.18 – 16.07
Tarja Kyrönlahti, kirjastotoimen johtaja paikalla, 14.26 – 14.40
Niina Saarenlaita, Terveystalo,15.02 – 15.18
1. Kokouksen avaaminen
Ville Karjalainen avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. Metsätarhan päiväkodin lisätutkimukset
Metsätarhan päiväkodilla on 30.7. tehty lisätutkimuksia, joista on
löytynyt mikrobivaurioita, kosteusvaurioon liittyviä lajeja. Näytteitä
otettiin mm. tiilien pinnasta ja seinävillasta. Tutkimuksissa havaittiin
myös, että maakosteutta tulee keskelle rakennusta. Rakenneavauksia
ei voitu tehdä, koska päiväkodilla on edelleen toimintaa. Käytännössä
koko päiväkoti on ongelmana. Päiväkodilla on pidetty 15.8.
tiedotustilaisuus, jossa käsiteltiin myös uusia tuloksia.
Toimelastakin pitäisi mahdollisesti ottaa näytteitä, sillä siellä myös
työntekijöitä, jotka oirehtivat kotihoidon ja fysioterapian tiloissa.
Työterveyslääkäri on toivonut keväällä, että Toimelasta otettaisiin
näytteet syksyn aikana.
Tämän hetkinen määräpäivä toiminnan siirtämiselle päiväkodilta
Toimelaan on ollut 30.9. Terveystarkastaja tutustui raportteihin ja oli
puhelimitse läsnä kokouksessa. Toimeksiantona tuli, että päiväkoti pitää
siirtää toisiin tiloihin viikon sisällä. Varhaiskasvatuspäällikkö selvittää
mihinkä tiloihin lapset saataisiin väliaikaisesti ennen Toimelaan siirtoa.
Siirto suoritetaan alkavan viikonlopun aikana, jotta siitä on vähiten
haittaa lapsille. Tekninen toimi pyrkii nopeuttamaan Toimelaan
tehtävien toimenpiteiden aikataulua, jotta tilat saataisiin käyttöön
mahdollisimman pian. Laaditaan tiedote henkilökunnalle ja
vanhemmille, jossa kerrotaan tilanteesta. Tiedote pyritään julkaisemaan
ennen puoltapäivää huomenna, kun saadaan selville mihinkä lapset
laitetaan (yläaste/lukio, liikuntahalli, Aapiskuja, Alajärven päiväkodit),
varhaiskasvatuspäällikkö antaa lisätietoja tarvittaessa.

Muistion vakuudeksi,

Vimpelin kunta
Patruunantie 15
62800 VIMPELI

Puh. (06) 2412 6312
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15.8.2019
Henna Lehtinen
toimistosihteeri
040 – 572 3682
henna.lehtinen@vimpeli.fi

Jakelu:

Muistio kokonaisuudessaan lähetetään sähköisesti seuraaville
henkilöille:
Sami Gustafsson, Ville Karjalainen, Henna Lehtinen, Henna Kuoppala
Muille mukana olijoille sekä Alajärven kaupungin työsuojelupäällikkö
Raimo Syväojalle muistiosta lähetetään vain häntä koskevat kohdat.
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