
KOULUJEN SISÄI LMAREMONTTI TYöRYHMA

Kokousmuistio 4

Aika:

Paikka:

Läsnä
Sauli Tuomela, kunnanvaltuuston pj

Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj
Vilho Tekoniemi, valtuutettu
Marita Viljan maa, varavaltuutettu
Jouko Ranta, varavaltuutettu
Markus Hyytinen, sivistys- ja vapaa-aikajohtaja
Paula Hauru, johtava rehtori
Aki Timo, apulaisrehtori
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujat
Puheenjohtaja Sauli Tuomela avasi kokouksen ja toivotti opetuspuolen asiantuntijat
tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat

Kokouksen ajankohta on sovittu edellisessä kokouksessa.
Kokoukseen oli kutsuttu keskuskoulun ja kirkonkylän koulun edustajina oli kutsuttuina
johtava rehtori Paula Hauru sekä apulaisrehtoriAkiTimo.

3. Käsiteltävät asiat
Homekoirakartoituksen raportit

Tekninen johtaja esitteli 17.10.2016 tehdyn homekoirakartoituksen raportit sekä kertoi niistä
tehdyistä havainnoista.
Suurin osa keskuskoulun merkkauksista on tehty ensimmäisissä kerroksissa ulkoseinillä
olevien pilarien juuriin ja erilaisten putkien läpivientien kohdille myös lattiakaivoihin, sekä
muihin viemäripisteisiin.

Kirkonkylän koulun merkkauksista suurin osa sijoittuu toisen kerroksen englanninluokkaan,
sekä sen viereiseen luokkaan. Luokissa on muutama vuosi sitten uusittu puukoolattu
lastulevylattia joka on laatoitettu.

Tämän hetken remontti tilanne

Liikuntasali
. Lattiavalu kuiva
. Sisäkatto tilattu

2.11.2016 Klo 17.00 - 19.00

Keskuskoulu
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. Seinien vanhat akustot poistettu. Seinien maalaus alkaa tällä viikolla.
o Vanhoja käytöstä poistettuja ilmanvaihtoaukkoja on muurattu umpeen
. Uudet led valot tarjouksia pyydetty.
. llmanvaihto ja sähkötyöt käynnistyvät.

Fysiikan/Kemian luokka
. Puurimoitukset sisäkaton valusta on poistettu
o Läpiviennit on tiivistetty
. Sisäkaton asennuksen ja sähkötöiden tilaus tehdään tällä viikolla
o Luokkatila saataneen opetuskäyttöön tämän kuun aikana

Alapohja/kellari
o ARE Oy:ltä tilattu suunnitelma alapohjan tuuletuksen ja alipaineistuksen

toim ivuuden tehostamisesta.
. Kellarin siivous joudutaan tekemään käsityöluokassa olevan lattialuukun kautta

Siivous alkaa sitten kun FylKe luokka on saatu opetuskäyttöön

Kirkonkylän koulu
. Korjausten suunnittelu alkaa sisäilmatutkimustulosten saapumisen jälkeen

Väistötila tilanne
. Parakki opetuskunnossa 9.11
. Monnarin aula käytössä kokonaan. Sivuovivalmis

4. Jatkotoimenpiteet
AkiTimo kertoi, että väistötiloja tultaneen tarvitsemaan parin luokan verran lisää

Tekninen toimi saitehtäväksi selvittää toisen viipaleparakkitilan hankkimista. Mahdollisen
toisen parakkitilan sijoituspaikaksiTapio Nyysti esitti urheilukentän puoleista hiekkakenttää
Sijoituspaikka mahdollistaisi urheilukentän käyttäjille viipalekoulun sosiaalitilojen käytön.

o Monnarin salista voidaan ottaa yksi osa opetuskäyttöön viikolla 45. Sivistys puoli selvittää
päivittäisen käytännön järjestelyt. Tekninen toimi selvittää sermien hankintaa jakoseinäksi

. Monnarin saliin sijoittuisi kaksi alakoululuokkaa
o Viipaleparakkiin tulee sijoittumaan yksi yläkoulu- ja yksi alakoululuokka. Luokat täsmentyvät

lähipäivinä

5. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi keskuskou I un van hem painyhdistyksen kirje
Vanhempainyhdistyksen sisäilmajaoston sähköposti merkittiin tiedoksi. Sähköpostissa
esitettyihin kysymyksiin vastataan tällä viikolla. Osaan kysymyksiä on vastattu jo
aikaisemminkin.
Työryhmä tutustui kokouksen jälkeen keskuskoulun remonttiin

6. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus
Pöytäkirja tarkastetaan s-postitse ja tämän jäl keen al lekirjoitetaan

LAIHiAN KUNTA

PL l:ì. Laihiantie 5û

5640û I AfltA
PLrh. 06 4150 4l I

Fax A6 4750 40\
e lu n im i.su i<r: ni n.¡i@i ¿ i lria. íi

Y-lirnnus û1 80451 0

N¡ orrle¿ I 3AN,; B l{. f 1451 I 93 3000004662 /N il ËÂFl H H

5¿ m po I tìÀNl B i C l' ¡948tJ00 I 400682952/DAllAË i Fl lJ

L.aih ia n On l BÀN /ll l C r lT 547 28 1 024000 i 67 /l l ELSF l H ¡-l



7. Pöytäkirjan jakelu
Työryhmä, osallistujat, kunnanjohtaja, kunnan nettisivut

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään kun sisäilmatutkimuksien tulokset on saatu taijos sitä ennen
tulee äkillisesti päätettäviä asioita.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

r'
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