KUTSU

10.11.2014

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma –monialainen ratkaisu
Aluehallintovirasto järjestää kuntatoimijoille ja muille koulutuksen järjestäjille suunnatun
monialaisen koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisemiseen keskittyvän
koulutuksen. Koulutus soveltuu kaikille niille osapuolille, jotka käytännön tasolla ratkovat
opetustoimen käytössä olevien tilojen sisäilmaongelmia.
Aika:
Paikka:

keskiviikkona 21.1.2015 klo 9.30−15.30
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Valkoinen sali, Linnankatu 3, Oulu

Kohderyhmä:
- sivistysjohto, rehtorit ja päiväkotien johtajat sekä yksityiset koulutuksen järjestäjät
-kuntien tekninen toimi ja tilapalvelut (kouluista, päiväkodeista ja liikuntatiloista vastaavat henkilöt)
-poliittiset päättäjät
-kouluterveydenhoitajat, terveystarkastajat, työsuojelusta vastaavat henkilöt
-ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat
-liikuntatoimen viranhaltijat
-koulu- ja päiväkotihankkeiden rakennusalan konsultit
Koulutuksen tavoitteena on kannustaa toimijoita monialaisen yhteistyön lisäämiseen ja
sisäilmakorjausten toimintatapojen ja prosessien parantamiseen.
Ennakkotehtävä:
Ilmoittautujia pyydetään täyttämään viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä kyselymuotoinen
ennakkotehtävä, jonka tuloksia käsitellään tilaisuudessa sisäilma-asiantuntijan johdolla. Linkki
ennakkotehtävään https://www.webropolsurveys.com/S/E1AF7B07F2C63B5C.par
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt määrärahan tämän koulutuksen järjestämiseksi, joten
varsinainen koulutusosuus on osanottajille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, ruokailu-,
majoitus- ym.kuluistaan. Osallistujille ei lähetetä erillistä kutsua. Jos tilaisuus peruuntuu, siitä
ilmoitetaan erikseen.
Ilmoittautuminen viimeistään 9.1.2015 tästä.
Tilaisuuden vastuuhenkilö: opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen, 0295 017 525, jyri.ulvinen@avi.fi
Ilmoittautumisten yhteyshenkilö: osastosihteeri Marjut Ronkainen 0295 017 589,
marjut.ronkainen@avi.fi
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OHJELMA:
KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA – MONIALAINEN RATKAISU
Aika:
Paikka:

keskiviikko 21.1.2015 klo 9.30−15.30
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Valkoinen sali, Linnankatu 3, Oulu

09.30 – 10.00

Ilmoittautuminen, materiaalin jako ja aamukahvi (AVI tarjoaa)

10.00 – 10.10

Tervetuloa
Opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

10.10 – 11.40

Rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden korjaus
- Sisäilmaongelmien syitä
- Sisäilmaongelman havaitseminen ja korjausprosessin käynnistäminen
- Mittauksia, näytteitä, kyselyjä - tutkimusmenetelmät
- Sisäilmakorjausten jälkiseuranta
Työhygieenikko Tuomo Lapinlampi, Työterveyslaitos, biologiset haitat ja sisäilma -tiimi

11.40 – 12.00

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?
Tarkastaja Karri Kettunen,
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojeluvastuualue

12.00 – 12.30

Monialaisen sisäilmaryhmän toiminta Oulussa
Ylläpitoasiantuntija Timo Ojanperä, Oulun Tilakeskus

12.30 - 13.15

Lounas (omakustanteinen)

13.15 – 14.15

Asenteet, viestintä ja vuorovaikutus
- Ennakkoon lukittu – voiko asenteisiin vaikuttaa?
- Tieto, tunteet, pelot – vuorovaikutuksen ja viestinnän hallinta.
Psykologi Heli Hannonen, Työterveyslaitos

14.15 – 14.30

Kahvi (AVI tarjoaa)

14.30 – 14.45

Kommenttipuheenvuoro:
Kokemuksia sisäilmaongelmien hoidosta
Kunnanjohtaja Tytti Määttä, Vaala

14.45 – 15.25

Ennakkotehtävän käsittely asiantuntijan johdolla
Tekninen asiantuntija Irmeli Heikkinen, Inspecta Oy

15.25 – 15.35

Loppukeskustelu

15.35

Päivän päätös

