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L. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja SauliTuomela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
kokoukseen. rü

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat
Kokouksen ajankohta on sovittu sähköpostitse. Kokous todettiin lailliseksija
päätösvaltaiseksi.

Sauli Tuomela, pj, valtuutettu
Asko Salminen, valtuutettu
Jouko Ranta, varavaltuutettu
Vilho Tekoniemi, valtuutettu
Markus Hyytinen, Sivistys- ja vapaa-aikajohtaja
Ta nja-Tu pu na Ku ma ra, OAJ : n La i hia n pa ika I lisyhdistyksen pu heenjohtaja
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, síht.

Kokouksessa paikalla olivat kutsuttuina myös johtava rehtorí Paula Hauru sekä kunnan
työsuojelupäällikkö Hannu Salomäki.

Poissa Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj

Riina Norrgård, vanhempain sisäilmajaos
Maria Haapsaari, vanhempain sisäilmajaos
Aki Timo, apulaisrehtori
Sakari Poti, valtuutettu

3. Käsiteltävät asiat
¡ NindUser Sisäilmanlaadun seurantaan käyttäjäkyselyn käyttöönotto kunnan

kouluissa. Kyselyjen määrästä päättäminen.
o Päätettiin suorittaa kysely kaksi kertaa lukuvuonna. Suositellaan kyselyt

suoritettavaksi siten, että ainakin toinen kysely ajoittuu talvikaudelle.
Sivistysla uta ku nta päättää ta rkem ma n kyselyjen aja n kohda n.

a Sisäilmaremonttiryhmän ja työsuojeluorganisaation yhteistyö ja vastuiden jaosta

sopiminen.
o Päätettiin, että jatkossa työsuojelupäällikkö on kokouksissa kutsuttuna

pa ika I la. Sisäil ma remonttiryh mä vastaa remonttie n toteuttam isesta ja

työsuojel uorga nisaat¡o vastaa työsuojel u n piiriin kuu luvista asioista.

a Sisäilmaremontteihin on 2Ot7 syyskuun loppuun mennessä käytetty 314 306 €.

o Päätettiin esittää tekniselle lautakunnalle lnvestointimäärärahan hakemista
sisäilmaremonttien kustannuksiin.

o Laihian alakoulun oirekysely; huhtikuu 2017
o Laihian yläkoulun oirekysely; huhtikuu 20L7
o Laihian lukion oirekysely; huhtikuu 2017
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a Laihian henkilökunnan kysely raportti; huhtikuu 2017
Kyselyn raportit oppilaiden osalta julkaistaan netissä ja henkilökunnan osalta
jaetaan henkilkunnalle.

4. Jatkotoimenpiteet
A-rakennuksessa korjaustyöt ovat käynnissä.
A-rakennuksen käytävien lV-urakoitsijan valinta on teknisessä lautakunnassa 11..L0.

A- ja B-rakennuksen välikäytävien korjaustyöt ovat käynnissä.

Kirkonkylän koululla vanhan siiven porraskäytävien ilmanvaihtotyöt on käynnissä.

5. Muut asiat
Toimiku nta käy tutustumassa A-ra ken n u kse n remontin tilanteeseen kokouksen jälkeen

Perälän koulun ilmanvaihdon uusiminen on 2018 ¡nvesto¡nt¡ohjelmassa.
lsonkylänkoulun sisäilmaongelmissa sivistys- ja tekninen osaston tulee seurata
tilannetta. Tekninen osasto on käynyt säätämässä ilmanvaihtoa.
Keskusteltiin lukion osalta sisäilmalaadun tilanteesta.

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

7. Pöytäkirjan jakelu

Työryhmä, kunnanjohtaja, kunnan nettisivut.

8. Seuraava kokous
Aika sovitaan erikseen tarpeen mukaan

9. Kokouksenpäättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.08

(V/¿ t4
SauliTuomela

puheenjohtaja

kka-aho

sihteeri
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