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t. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sauli Tuomela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetu lleiksi kokou kseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat
Kokouksen ajankohta on sovittu sähköpostitse.

Sauli Tuomela, kunnanvaltuuston pj

Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj

Asko Salminen, va ltuutettu
Ma rita Viljanmaa, va ravaltuutettu
Jou ko Ranta, varavaltuutettu
Vil ho Tekon iem i, va ltu utettu
Markus Hyytinen, sivistys- ja vapaa-aikajohtaja
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Opettajat ovat valinneet työryhmään edustajakseen OAJ:n Laihian
pa ika I I isyhd istyksen pu heenjohtaja Ta nja-Tu pu na Ku ma ra.

Vanhempain sisäilmajaos on valinnut edustajikseen Riina Norrgård ja Maria
Haapsaari.

Kokouksessa paikalla oli kutsuttuna myös johtava rehtori Paula Hauru ja

apulaisrehtori Aki Timo.

3, Käsiteltävät asiat
o Sisäilmakyselyn raportit 26.5.2017

Raportti käytiin läpija merkittiin tiedoksi.

Mansikka-aho on lähettänyt Putukselle pyynnön tehdä raporttien tuloksista

raportti kohtaiset yhteenvedot. Yhteenvedoissa tulisi ilmetä minkä

ajankohdan aineistoon vertailut on tehty. Myös alakoulun tulosten jakaminen

Kirkonkylänkoulun ja Monnarin koulun vastanneiden kesken toisi selkeyttä

tulosten lukemiseen.
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Kyselylinkki on julkaistu tt-12.4.20L7 ja Tuula Putus on analysoinut tulokset

20-21.5.2017. Vertailuaineistona on käytetty muita saman ikäisiä koululaisia

va u rioitu mattomista kou luista.

Alakoulun osalta tähän kyselyyn vastasi 213, joista ala-asteen

päärakennuksessa koulua käy 123 vastannutta. Vastausprosentti on alakoulun

osalta noin 60 %.

Yläkoulun oppilaille tehtyyn kyselyyn vastasi 203 oppilasta, mikä on noin

puolet koulun oppilaista.

Kyselyyn vastasivain 32 lukion opiskelijaa, joten tuloksia voidaan pitää lähinnä

su u ntaa-a ntavina.

Henkilökunnan osalta kyselyyn vastasi 62 henkilöä. Vertailuun on käytetty

va lta ku n na I lisen OAJ :n jäsenkyselyn tu loksia ja m u ita opettaja kyselyitä.

Raportit jaetaan sisäilmaryhmän jäsenille. Keskeneräistä raporttia ei vielä

ju lka ista.

. Väistötilojen hankinnan tilanne
Keskuskoulun remontin ajaksi Laihian keskuskoulun väistötilojen n. 1200

brm2:n tilaelementtirakennuksen toimituksesta, asennuksesta käyttökuntoon
ja tilojen käytön koulutuksesta.
Alustava vuokra-aika L.8.2017 - 30.6.2018 ja mahdollinen optio L.7 .2018-

30.6.201_9.

Ta rjousten ta i osa ll istu misha kemusten vastaa notta misen mää räa i ka

2.6.20L7 L4:00.

Toimitus sisältää tilaajan tontille asennettavat ja tilaajalle vuokrattavat
tilaelementtitilat käyttökuntoon asennettuna, oppilaitoksen henkilökunnan
käyttökoulutuksen tilojen luovutusasiakirjoineen. Toimittaja vastaa vuokra-
ajan taloteknisistä huolloista ja vuosihuolloista vuokrahintaan kuuluvana.

LAIHIAN KUNÏA
PL I I. LaihÌanaie 50

664û0 l_AltltA

PLrh. 06 4750 4l l

Fax 06 4750 405

elunrmi.sukunrnri@laihia.fi

Y-[unnus 01 8045 1 0

Niordca ì BAN/B I C F 145 I I 93 3000004rt62,1Ni D [ÂFl'-l l-1

Sarnpo IBAN/BlC Fl948000l 400682952/DÀBAFll-lf-l
Laihian 0n ¡8,ÀNi BiC ?17\47 )8102OQ00767 illELSltHH



o

LA¡HIAN KUNTA
PL I l. Laihìanlìe 50

66400 LAll-ilA

PLih. 06 4750 4 I I

Fax 06 4750 405

etu ni n i.sL¡ i<r: n i rr i@iaihia. f i

Y-runnus û18û4510

. Sisäilmanäytteiden oton tilanne
L L.5 on otettu kirkonkylä n kou I u lta ku itu näytteet engla n ni n I uokasta,

kirjastosta sekä LA luokasta. Kirkonkylän koulun kuitunäytteissä on ollut
kuituja ainakin englann¡nluokasta otetussa näytteessä. Keskuskoululla teht¡¡n

rakenneavaukset ja otettiin mater¡aalinäytteet yhdyskäytävien lattioista sekä

katoista. Näytteissä ei ole kosteusvaur¡oon viittavia mikrobeja. Tiedot on

saatu tänään suull¡sesti sisäilmatutkijalta.
Raportit ja analyysitulokset valmistuvat lähiaikoina. Tulokset julkaistaan

kunnan nett¡sivu¡lla ja lähetetään sisäilmaremonttiryhmän jäsenille heti niiden

saavuttua.

Ruokalan lattiaan on tehty kaksi avausta ja otettu yksi materiaalinäyte 26.5.

Näytteen tulokset valmistuvat neljän viikon sisällä.

Ra ken nusten ku ntoa rvio ja korja ussuun n itelmien tila nne

Ra kenn usten ku ntoa rvion ja korjaussu u nn itel mat laatii ldeaStructu ra Oy

Projektipääll¡kkö, Dl Jukka Huttunen tutustuu 7.6 kohteeseen.

4. Jatkotoimenpiteet
Väistötilojen toimittajan valinta on teknisessä lautakunnassa 7.6.

5. Muut asiat
Tiedotustilaisuus medialle pidetään 6.6. Tilaisuuteen osallistuvat vanhempain

sisäilmajaoksen ed ustajat ja tekninen johtaja.

Sovittiin, että järjestetään sisäilmainfo tilaisuus ennen koulujen alkua. Infoon

kutsutaan sisäilmakyselyn analysoija Tuula Putus, sisäilmatutkimukset tehnyt

Jukka Harju, työterveys- ja kouluterveyslääkärit sekä hoitajat, terveysinsinööri

Eila Rinta-Rahko. Tilaisuuden tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

6. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus
Pöytä kirja ta rkastetaa n s-postitse ja tä mä n jä lkeen a I lekirjoitetaa n

7. Pöytäkirjan jakelu

Työryhmä, kunnanjohtaja, kunnan nettisivut.
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9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään kun rakennekorjausten suunnittelija valitaan taijos
sitä ennen tulee äkillisesti päätettäviä asioita.

10. Kokou ksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.23
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