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Gesterbyn koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 8.6.2017 klo 8:00
Paikka: Gesterbyn koulu

1. Kokouksen avaaminen

Raija Vahasalo avasi kokouksen klo 8.05.

2. Osallistujat esittelivät itseensä ja Raija Vahasalo toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajaksi valittiin Raija Vahasalo ja sihteeriksi
Benny Vilander.

Osallistujat:

· Raija Vahasalo, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Kari Kyytsönen, rakennusmestari
· Tero Maukonen, huoltomies
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Katja Jurmu, työsuojeluvaltuutettu
· Nina Sandström, siivouspäällikkö
· Eija Maukonen, vastaava laitoshoitaja
· Rakel Peltola, vanhempien edustaja

3. Muistion tarkistus

Muistion hyväksyttiin alla olevilla muutoksilla:

· Gesterbyn koulukeskuksen korjauksen hankesuunnitelma on työn alla. Alustavana
aikatauluna on arvioitu hankesuunnitelman olevan valmis vuoden loppuun mennessä.

· Vanhempainyhdistys koti ja koulu järjestävät sisäilmaillan Gesterbyn koulukeskuksen
liikuntasalissa 1.6 klo 18. Tilaisuuteen on kutsuttu ulkopuolinen puhuja, Tuomela Tiina,
lastenlääkäri. Paikalle lupautuivat tulemaan myös rakennuttamispäällikkö Jarno
Köykkä ja rehtori Raija Vahasalo.

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
Eero Väätäinen ohjaa pedagogisen suunnitelman tekoa. Kokouksen keskustelussa nousi
esiin, voisiko yhteistyö lisätä Winnellska skolan kanssa. Winellskan koululle järjestetään kaksi
parakkia joista Gesterbyn koulu saa kolme tilaa omaan käyttöön. Parakkien on suunniteltu
olevan paikoillaan 1.8 mennessä. Tällä hetkellä valmistellaan erikoissiivouksen
tarjouskilpailua.



KIINTEISTÖHUOLTO
Liikuntasalin poistoilmapuhallin korjattu ja pukuhuoneiden ilmanvaihto toimii normaalisti.
Liikuntasalin loisteputkivalaisimien vaihdon yhteydessä puhdistettiin myös kaikuvaimentavat
seinäritilät. Ritilät olivat erittäin likaisia ja toimenpide vähensi huomattavasti pölyn määrä
liikuntasalissa. Liikuntasalin hammashoitolan päädyn salaojat huollettu.

TYÖSUOJELU
Käyttäjät ei tarvitsee olla huolissaan siitä, että parakit olisi likaisia tai saastuneita vaikka ne
ovat olleet käytössä ennenkin muualla. Korostettiin että parakkeihin ei saa viedä saastunutta
tavaraa, ilman että sitä puhdistetaan ensin. Olisi myös tärkeää että henkilökunta miettii
tarkkaan mitä kaikki tarvitaan, jotta ei viedään turhia tavaroita tiloihin. Siivous ja pedagoginen
puoli tulisi yhdessä sopia mitkä asiat tulisi viedä parakkeihin, jotta siivottavuus onnistuu ja että
oppimisympäristön viihtyvyys säilyy.

SIIVOUS
Siivousjohto on tehnyt ohjeen, miten koulun henkilökunta tulisi toimia muuton aikana.
Ohjeessa mainitaan puhdistettavat tavarat ja tavarat jotka ei voidaan puhdistaa ja siirtää
mukaan parakkeihin. Ohje on välitetty eteenpäin koulun esimiehille ja johdolle.
Siivoushenkilökunta oli myös huolissaan siitä, että kouluun on tuotu henkilökohtaisia likaisia
kalusteita kodista esim. sohvia.

HUOLTAJAT
Huoltajat halusivat tietää mitä niihin koulun luokkiin tulee jotka siirtyvät parakkeihin. Rehtori
vastasi että vanhat luokat tulevat toimimaan aputiloina, ja kyseisissä tiloissa ei enää oleskella
kuin lyhyinä aikoina. Tyhjät luokat tulee olemaan 218, 210 ja 205. Koulussa on tehty useita
viranomaistarkastuksia ja viimeinen käynti teki terveystarkastaja 2.5.17.

TILAHALLINTO
Rakenneavauksia tehdään niihin tiloihin mihin tehdään korjauksia kesän aikana ja
mikrobinäytteitä otetaan ongelmakohdista. Hammashoitolaan tehdään sisäilmakorjaus ja
säädetään ilmanvaihtoa. Hammashoitolan rakenneavauksien yhteydessä otetaan
mikrobinäyte tutkittavaksi. Haitta-ainetutkimuksesta on saatu tarjous, suomenkieliselle koululle
ja liikuntasalille tilataan tutkimus. Tekniikkatunnelin nousukuilun läpiviennit luokkatilaan 217 on
tiivistetty. Rehtori pyysi, että tutkitaan opettajan- ja rehtorin huone kuntotarkastuksen
yhteydessä.

5. Sisäilmainfoilta

Vanhempainyhdistys koti ja koulu järjesti sisäilmaillan Gesterbyn koulukeskuksen
liikuntasalissa 1.6. Paikalle tuli noin 50 osallistujaa ja tilaisuus sujui hyvässä hengessä. Illan
aikana esiteltiin sisäilmaoirekyselyn tulokset ja paikalla ollut lastenlääkäri Tiina Tuomela kertoi
erilaisista oireista jotka voi johtua huonosta sisäilmasta.

6. Muut asiat

Ei muita asioita



7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 22.8.17 klo 8.00 Gesterbyn koulukeskuksen opettajanhuoneessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 10:15


