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1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sauli Tuomela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat

Kokouksen ajankohta on sovittu sähköpostitse.

Sauli Tuomela, kunnanvaltuuston pj
Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj
Asko Salminen, valtuutettu
Marita Viljanmaa, varavaltuutettu
Jouko Ranta, varavaltuutettu
Vilho Tekoniemi, valtuutettu
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Kokouksessa paikalla oli kutsuttu sivistys- ja vapaa-aikajohtaja Markus Hyytinen,
johtava rehtori Paula Hauru, apulaisrehtoriAki Timo,

3. Käsiteltävät asiat
Sisäilmatutkim usten ja materiaalinäytteiden uusi mmat raportit

o Materiaalinäytteidentulokset
o Sisäilmaryhmän kokoonpanon laajentaminen
o Väistötilojen hankinta syyslukukauden alkuun mennessä
o Sisäilmatutkimusten loppuun saattaminen ja jatkotoimenpiteet
o Remonttitilanne

Materiaalinäytteiden tulokset on saatu. Näytteissä ei ollut viitteitä sädesienestä.
Kahdessa näytteessä oliviite kosteusvauriosta, muut I näytettä olivat puhtaita.
Vauriokohdat avataan ja korjataan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti.

Sisäilmatyöryhmä päätti laajentaa työryhmän kokoonpanoa vanhempien ja opettajien
edustajilla. Vanhempainsisäilmajaos/vanhempainyhdistys voi nimetä kaksija opettajat
yhden edustajan sisäilmatyöryhmään. Edustajilla on puhe- ja läsnäolo oikeus
sisäilmatyöryhmän kokouksissa. Edustajien nimet tulee ilmoittaa 12.5 mennessä
tekniselle johtajalle kokouskutsujen lähettämistä varten.

Tekninen toimi valmistelee väistötilojen hankinnan tarjouspyynnön. Koulutoimi kartoittaa
kattavan väistötilojen määrän. Väistötilat on oltava valmiina elokuun alussa.
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Sisäilmatutkimukset saatetaan loppuun nykyisen konsultin toimesta. Tekninen toimi
kartoittaa ja kilpai luttaa korjaussuunnittelun. Sisäilmatyöryhmä val itsee
suun nittelukonsultin tarjousten perusteella.

Tämän hetken remontti tilanne
Liikuntasalija A1- luokka on suljettu viimeisimpien sisäilmanäytteiden tulosten
saavuttua.
Vanhat ilmanvaihtokuilut, liikuntasalija A1 -luokka on desinfioitu perjantaina 28.3.
Desinfiointiaineena on käytetty Penetrox-S desinfiointiainetta. Tilojen pölyttömäksi
siivous on käynnissä.

A-rakennuksen ilmanvaihtokanavien puhdistus on käynnissä. Työ tehdään ilta/yö työnä

Väistötila tilanne
Kielimaan väistötilojen vuokrausta jatketaan syksyl lä.

4. Muut asiat
4. 5 pidettiin työpalaveri työterveys- sekä kouluterveyshuoltojen, kunnan
työsuojeluorganisaation, teknisen toimen ja kunnan päättäjien edustajien kesken.
Palaverissa keskusteltiin sisäilmaongelmasta. Uusi työterveyslääkäri Petri Lehtonen toi
laajan kokemuksensa myötä hyvää tietoa sisäilmaongelmien selvittämiseen.
Työterveyslääkärin kommentti viimeisimpiin tutkimustuloksiin tutustuttuaan oli, että
tilojen käyttöä voidaan jatkaa.

5. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus

Pöytäkirja tarkastetaan s-postitse ja tämän jälkeen allekirjoitetaan

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

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään kun rakennekorjausten suunnittelija valitaan taijos sitä ennen
tulee äkillisesti päätettäviä asioita.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55
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