Keskuskoulun sisäilmatyöryhmän muistio
Aika: To 29.4. klo 15-15.45
Paikka: Teams
Läsnä:
Laila Mäkelä, puheenjohtaja, toimialajohtaja sivistyspalvelut
Johanna Mäkinen, sihteeri, työsuojelupäällikkö
Erja Valtonen, työsuojeluvaltuutettu
Sari Valtonen, rehtori
Nina Landström, vanhempainyhdistyksen edustaja
Maarit Heikkilä, vanhempainyhdistyksen edustajat
Jouko Jortikka, kiinteistöpäällikkö
Markus Penttinen, työterveyslääkäri
Kaisa Heinonen, kouluterveydenhoitaja

1.

Todetaan läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2.

Kiinteistöpäällikkö Jouko Jortikka kertoo selvitys- ja korjaustöiden

etenemisestä sekä sisäilmamittauksista ja suunnitelmista kesän aikana tehtävistä
toimenpiteistä
Laadittu erillinen tiedote, jossa selostettu edellä esitetyt. Todettiin että jo aikaisemmin käsitellyn
mukaisesti kuvaamataidon luokkaan on tehty tiivistyskorjaukset, asennettu erillinen
ilmanvaihtokone ja asennettu lisäksi kaksi Genanon ilmanpuhdistinta.

3.

Käyttäjien tilannekuva Sari Valtonen ja vanhempainyhdistyksen edustajat

Henkilökunnan kysymyksiin vastattu tiedotteessa. Lähinnä miten ja mitä tiloja on käytössä
syksyllä, miten korjaustyöt etenevät yms.
Huoltajien esittämiä kysymyksiä:
- Tehdäänkö (ja tullaanko tekemään myös jatkossa) koulurakennuksessa sijaitsevissa
väistötiloissa säännöllisesti sisäilmamittauksia ja missä mittaustulokset on nähtävillä?
> Kyllä, mittareita asennetaan lisää vielä kesän aikana. Korjaustoimet kohdennetaan mittausten
perusteella tiloihin, mikäli toimenpiteille on mittausten perusteella tarvetta. Ks. tiedote 29.4.
- Onko oireilevan mahdollista siirtyä etäopetukseen omalla ilmoituksella, ellei kunnalla ole
osoittaa muita väistötiloja kuin varsinainen koulurakennus?
> Kotiopetus ja vaihtoehtona siirto Ilmaristen kouluun
- Minkä suuruisia säästöjä koulurakennuksen sisälle tehdyillä väistötiloilla tavoitellaan?
> Lähtökohta on ollut, että sisäilmakorjaukset tehdään. Tämä on myös kustannustehokkain
tapa. Mitään säästötavoitetta ei ole asetettu.
- Tuleeko väistötiloja lisää?
> Ei, katso tiedote 29.4.
Edelleen esitän toiveen vanhemmille järjestettävästä keskustelutilaisuudesta
> Sisäilmailta on järjestetty 2.3.2021. Vanhempainyhdistys katsoo, että sisäilmailta ei ollut
odotusten mukainen, oireilevien puheenvuoroa ei esimerkiksi ollut eikä riittävää aikaa ja paikkaa
keskustelulle.

5.

Kouluterveydenhuollon tilannekuva, Kaisa Heinonen

Oppilaiden oireilmoituksia 4,5,6, fysiikan ja kemian luokissa. Oppilaiden mukaan lääkitystä ei
ole tarvittu etäopetuksen aikana. Oireita ovat päänsärky, väsymys, allergian ja astman

paheneminen, silmien kutina, migreeni ja ihottuma. Oppilaat oireilevat kuvaamataidon ja
kotitalouden luokissa. Uusia ilmoituksia tullut viime palaverin jälkeen 7. Kevään aikana
yhteensä 15. On oppilaita, joilla kotiluokka on väistötiloissa, ja he ilmoittavat saavansa oireita,
kun tunteja on koulun puolella.

6.

Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Rehtori ja toimitilapalvelut pitävät säännöllisen palaverin n. 2 viikon välein ja rehtori tiedottaa
myös käyttäjiä, sekä henkilökuntaa että käyttäjiä.
Torstai 5.8. klo 15- Keskuskoululla

