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Nissnikun koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 1.3.2018 klo 8:00
Paikka: Nissnikun koulu

1. Kokouksen avaaminen

2. Työryhmän roolin läpikäynti

Osallistujat:

· Maarit Ritakallio, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Jarkko Siivonen, kiinteistön hoitaja
· Kari Kyytsönen, rakennusmestari
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Jussi Keskinen, työsuojeluvaltuutettu
· Katja Jurmu, työsuojeluvaltuutettu
· Anne Laurila, puhtauspalveluesimies
· Petra Vairimaa, vanhempien edustaja
· Minna Ekfors, kouluterveydenhoitaja

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
Rehtori on kutsuttu mukaan osallistumaan väistötilojen suunnittelukokoukseen.
Sisäilmailmoituksia on tullut vähemmän ja hajuhaittoja on ollut vähemmän kuin tavallisesti.
Sisäilmatutkimusten tuloksia odotellaan, jotta päästään suunnittelemaan koulun toimintaa
jatkossa.

KIINTEISTÖHUOLTO
Parin viikon kuluttua aloittaa Nissnikun kouluun/Masalan alueelle uusi huoltomies. Jarkko
auttaa tulevaisuudessa uutta huoltomiestä.

TYÖSUOJELU
Työpaikan vaarojen ja riskienarvioinnin päivitys on meneillään.

SIIVOUS
Luokkien siivousaika on noin. 15 min/luokka. Työaikaryhmitys on otettu käyttöön ja siivoajilla
on kolme eri työaikaa, jotta tilojen siivous voidaan tehdä paremmin kun tiloissa ei ole
toimintaa.



HUOLTAJAT
Vanhemmat odottavat lisätietoa väistötiloista ja kuntotutkimuksen lopullisista johtopäätöksistä.
Vanhempainyhdistys on kerännyt rahaa, jotta yläkoulun porraskäytävään on saatu maalattu
hieno luontomotiivi.
Toivottiin mahdollisten lisä-/väistötilojen sijoittamista Piennarpihan edustalla olevalle
peltoaukealle nykyisen suunnitelman sijaan. Tuolla paikalla on huomattavan paljon enemmän
tilaa eikä sitä häiritsisi saattoliikenne tahi tuleva Masalantien ja asukas-/urheilupuiston infran
rakentuminen.

TILAHALLINTO
Kuntotutkimus on valmistumassa. Yläkoulun IV-koneet ja ilmanvaihtokonehuone ovat
puhdistettu. Viemärituuletusputket alakoulussa ovat avattu ja kuvattu. Terveystarkastaja on
tehnyt jälkitarkastuksen koulussa. Kuntotutkimuksen valmistua pidetään tiedotustilaisuus
henkilöstölle ja vanhemmille. Tiedotustilaisuuden paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

5. Sisäilmakysely
Esiteltiin Ninduxin tuloksia sisäilman ryhmälle.

6. Muut asiat
Ei muuta asiaa

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 26.4.18 klo 8.00 Nissnikun yläkoulun opettajanhuoneessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9.05



Nindux oirekyselyn tulokset talvi 2018


