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PöYTÄKIRJA

L. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Sauli Tuomela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetu I leiksi kokou kseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat
Kokouksen ajankohta on sovittu sähköpostitse. Kokous todett¡¡n
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sauli Tuomela, kunnanvaltuuston pj

Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj

Asko Salminen, va ltuutettu
Sakari Poti, valtuutettu
Jouko Ranta, varavaltuutettu
Vilho Tekoniemi, valtuutettu
Markus Hyytinen, Sivistys- ja vapaa-aikajohtaja
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja
Tanja-Tupuna Kumara, OAJ:n Laihian paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja
Riina Norrgård, vanhempain sisäilmajaos
Maria Haapsaari, vanhempain sisäilmajaos

Kokouksessa paikalla oli kutsuttuna myös johtava rehtori Paula Hauru.

Poissa Aki Timo

3. Käsiteltävät asiat
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ilmanvaihtotyöt. lV -koneet asennetaan syksyn aikana
r CL3 luokan lattian pintalaatta on uusittu. Mattotyöt tehdään

uuden laatan valun kuivuttua riittävästi
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. Ruokalan lattia on purettu ja rakennettu uusi lattia. Purkutyön
jä lkeen tilat desinfioitiin

. Pihan ja rakennusten kuivatusjärjestelmä on uusittu. Uusi
pumppaamo estää jokiveden nousun koulun alueelle

. Lukion alakäytävän lattiasta vanha muovimatto on poistettu.
Käytävä laatoitetaan syksyn aikana

. Kirkonkylän koululla on yläpohjasta poistettu puhallusvilla ja

vanhan osan ilmanvaihtokanavistoa on lisätty
. Hulmin koululla tehdään wc- ja suihkuremonttia
. lsonkylän koulun julkisivuremontin ensimmäinen osa on

valmistumassa
. Hulmin koulun keittiön lattian pinnoite on vaihdettu
. Lisäksi kaikilla kouluilla on tehty muita normaaleja

vuosiremontteja
o väistötilojen rakentamisen tilanne

r Väistötiloista kaksi on kalusteiden asentamisvaiheessa ja

vii meinen va I mistu nee a I kuviikosta. Aikata u lu va rmistu u

perja nta iaa mu n työmaa pa laverissa.
o sisäilmainfotilaisuuden mahdollisia vaihtoehtoisia ajankohtia

. lnfon ajankohtaa ei ole vielä saatu sovittua. Asiantuntijoiden
aikataulujen selvittäminen jatkuu. Tavoitteena on, että info
saadaa n pidettyä a lkusyksystä.

o AA Tutkijat/Harjun tiivistelmä vuoden aikana tehdyistä tutkimuksista
. Tiivistelmä merkitään tiedoksi. Harjulta pyydetään karttaliite

missä selviää tehdyt tutkimukset ja tutkimuspaikat. Tiivistelmä
lisätään kunnan sivuille.

o ldea Structura Oy:n tekemä A-rakennuksen kuntokartoitusraportti
. Merkitään tiedoksi A-rakennuksen kuntokartoitusraportti.

Ra portti on remonttien jatkosu u n nittelu n lä htötietona.
Raporttia ei laiteta pöytäkirjan liitteeksi

o C- ja B-rakennusten kuntokartoituksen aikataulu
. B-rakennuksen kuntokartoituksen tutkimukset tehty 3.8 ja C-

rakennuksessa tehdään tutkimukset 8.8. Raportit
valmistunevat elokuun loppuun mennessä

4. Jatkotoimenpiteet
A-rakennuksesta päätettiin ottaa lisää materiaalinäytteitä. A-
ra kennuksen remontit aloitetaan syksyllä.
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Ruokalan betoniseinän materiaalinäytteen oton hyödyllisyyden
tekni nen johtaja selvittää sisä il ma-asia ntu ntijoi lta.

5. Muut asiat
o Kokouksen aluksi tutustutaan keskuskoulun väistötiloihin ja muuhun

koulun alueen remontti tilanteeseen
o lp/ap on monitoimihallissa syyslukukauden
o Keskusteltiin sisäilma-asioiden tiedottamisesta ja asioiden

käsittelystä mediassa

6. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus
Pöytä ki rja ta rkastetaa n s-postitse ja tä mä n jä I keen a I leki rjoitetaa n

7. Pöytäkirjan jakelu

Työryhmä, kunnanjohtaja, kunnan nettisivut.

8. Seuraava kokous
Tarkempi aika sovitaan erikseen.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.40
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