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Gesterbyn koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 8.5.2017 klo 8:00
Paikka: Gesterbyn koulu, opettajanhuone

1. Kokouksen avaaminen

2. Työryhmän roolin läpikäynti

Osallistujat:

· Sanna Sankala, rehtori (puheenjohtaja)
· Benny Vilander, kiinteistöhuoltoinsinööri (sihteeri)
· Kari Kyytsönen, rakennusmestari
· Stefan Miettinen, huoltomies
· Kasperi Launis, työsuojelupäällikkö
· Ari Liuhta, työsuojeluvaltuutettu
· Nina Sandström, siivouspäällikkö
· Eija Maukonen, vastaava laitoshoitaja
· Paula Arminen, vanhempien edustaja
· Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö
· Eeva Viitanen, suunnittelupäällikkö
· Anne Laurila, puhtauspalvelun esimies
· Marjut Piipponen, puhtauspalvelun tiiminvetäjä

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytty

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
25.4 Olavi Vaittinen Inspector Sec Oy:ltä on haastatellut henkilökunta. Tilanne parantunut
entisestään, sadepäivinä ollut enemmän oireilua. Oppilaiden vanhemmat ovat ilmoittaneet
mm. päänsärystä ja miten pärjätään loppuajan. Opettajat ovat myös ilmoittaneet parista
oppilaista joilla on oireilua. Opettajat ovat kehottaneet että oppilaat ovat ulkona.
Nindux oirekysely on tulossa 16.5.18.
Kevätlukukausi loppuu 2.6, syyslukukausi alkaa 8.8.

KIINTEISTÖHUOLTO
Käyttövedensiirrin vaihdetaan lähiaikana. Käyttökatkosta ilmoitetaan erikseen.

TYÖSUOJELU
Rehtori on vaihtunut ja Sanna Sankala tarvitsee tiedot koulun kotisivulta tulleista
oireiluilmoituksesta.



SIIVOUS
26.4 on tehty liikuntasalissa yläpölysiivous pitkävartisella imurilla. Käyttäjältä on tullut
palautetta, että tilanne on parantunut.
Huomiotiin että koulussa on verhoja jotka ovat pölyisiä, onko mahdollista poistaa tai puhdistaa
verhot luokista kesän suursiivouksen yhteydessä.

HUOLTAJAT
Iltapäiväkerhon tilojen käytön suhteen oli huonosti informoitu koulusta vanhemmille missä
lapset tulisi oleskella.
Yläkerrasta on tullut palautetta, että on huonoa olla.

TILAHALLINTO
Ehdotettiin että koulu voisi alkaa siivoamaan ja heittämään pois vanhoja tavaroita jotta muutto
sujuu paremmin uusille tiloille. Tavaroiden puhdistuksessa on aina riski, että joku henkilö
oireilee, vaikka tavarat ovat puhdistettu. Koulu tulisi suunnitella kuinka paljon muuttolaatikkoa
tarvitaan, aikataulusta on sovittava. Koulun materiaaliostossa olisi hyvää saada suoraan
uuteen kouluun, jotta välivarastointi ei olisi tarpeen.
Psykologin ja kuraattorin väistötilan raitisilma on saatu kuntoon.

Miten käytetään veistotilat tulevaisuudessa, käytetäänkö veistösalin omaa ulko-ovea vai
koulun käytävän kautta. Miten hoidetaan veistosalin siivousta ja siivouskeskusta?
Tarkennetaan työsuunnitelma ja työmaa-alue.

5. Sisäilmamittaukset
Ilmanvaihdon painesuhteiden hallinta on onnistunut ja luokat on pysynyt ylipaineisina ja
vaurioituneet tilat ovat pysyneet alipaineisia.

6. Muut asiat
Ei muita asioita

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 14.8.18 klo 8.00 Gesterbyn koulukeskuksen opettajanhuoneessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 8.50


