
Kooste Kiilan päiväkodin henkilökunnan kommenteista liittyen Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja 

turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkistus- kokoukseen 5.2.2019 

 

Kiilan päiväkodin punainen talo: 

 

Korjattavaa: 

-huono sisäilma, riittämätön ilmanvaihto, pölyisyys 

-melu 

-ruoka mautonta ja se laatu vaihtelee, lounaan laadussa kehitettävää 

-vetoisuus ja lämpötilojen vaihtelu 

-isot ryhmät/ pienet tilat 

-salaojitus, isoja lätäköitä pihalla 

-rännit ja kaivot 

-tarve useammalle avustajalle ryhmässä 

-vanhojen vesivahinkojen korjaus mietityttää onko tehty kunnolla 

-liikennejärjestelyt puutteelliset, suojatie olisi hyvä 

-henkilökunnan suunnittelutilat ja välineet riittämättömät 

-henkilökunta toivoo omalle osastolle vaatesäilytystiloja sekä vaatteiden kuivausmahdollisuutta 

- huoltohenkilöiden aiheuttamat vaaratilanteet pihalla lasten ulkoilun aikana; portit auki, ruohonleikkaus, 

lumityöt traktorilla 

 

Hyvin toimivia asioita: 

-vihdoin on ryhdytty toimeen sisäilman suhteen 

-kokopäiväinen avustaja kahdessa ryhmässä 

-iso, toimiva, houkutteleva  ja vaihteleva piha 

-esikoululaisille pyritään antamaan ja vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia 

- kannustetaan lapsia  

- kiusaamiseen puututaan heti 

- aamu- ja välipalat ovat monipuoliset ja loistavat 

 

 

 



Kiilan päiväkodin keltainen Klockarsin talo: 

 

Korjattavaa: 

-lämpötilojen vaihtelu, patterit joko kuumia tai kylmiä, eivät toimi kunnolla. Puuttuuko seinistä eristeet? 

-huono raskas sisäilma aiheuttaa oireita osalle henkilökuntaa. Nipsujen lepohuoneessa yskittää vähän. 

Henkilökunnan oireet pitäisi kartoittaa.  

-palorappuset vaaralliset, pitää tehdä turvallisemmiksi 

-ei ole ergonomista joutua kantamaan ruokakoreja rappusissa 

-loisteputket eivät ole hyviä lasten toimitiloissa 

- liikennejärjestelyt,lapsen hakutilanteissa vaarallista kun autoja tulee molemmista suunnista. Hidasteet 

voisivat olla ratkaisu 

- Nipsujen ( alle 3v) WC ahdas, kun aikuisen pitää olla aina mukana 

- riittämätön siivous;  siivooja/ keiitö- työntekijällä pitäisi olla enemmän työtunteja, jotta siivous olisi hyvä 

-koneellinen ilmanvaihto ei toimi hyvin, koska talo ei ole suunniteltu alun perin päiväkodiksi. Ilmastointi 

säädetty syksyllä liian kovalle. 

- Tilanahtaus, käytävät ja suuri henkilömäärä, eteiset liian ahtaita 

- Vanhat viemäriputket riski vesivahingolle 

-2 erillistä WCtä ei riitä Vilijonkkien lapsille 

- sadevaatteille ei löydy tilaa 

- Vilijonkkien ruokahuoneen ikkunaseinällä ummehtunut haju. 

- Melu 

- Iso tila liikunnallisiin leikkeihin puuttuu 

- Käsienpesumahdollisuudet eivät ihanteelliset päiväkodin toiminnalle. 

-WC, n viemäristä nousee usein paha haju 

 

Hyvin toimivia asioita: 

-keittiö on remontin jälkeen hieno ja toimiva 

- Nipsujen WC ja eteinen on remontoitu 

-Meillä on hyvä yhteistyö ja viihdymme yhdessä 

- Etupiha on hyvin suojattu kulkuporteilla, kevyellä aidalla ja kulkurampin muuttamisella turvallisemmaksi 

- Yhteiset iltapäiväkahvit edistävät hyvinvointia 

 


