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Gesterbyn koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Aika: 14.8.2018 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
· Sonja Kotakallio, työsuojeluvaltuutettu
· Mariina Ruuhonen, puhtauspalvelun tiiminvetäjä
· Paula Arminen, vanhempien edustaja
· Teuvo Martikainen, ylläpitopäällikkö
· Anne Laurila, puhtauspalvelun esimies
· Eeva Viitala, suunnittelupäällikkö

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Viime kokouksen pöytäkirja ei ole lähetetty. Ei hyväksytty.

4. Ajankohtaiset asiat

KOULU
Kangaskalusteet, verhot ja ylimääräiset tavarat on siivottu pois toukokuun lopussa.
Koulussa tapahtui vesivuoto kesän aikana, joka korjattiin ennen koulun alkua.
Kolme kielikylpyluokkaa jatkaa parakeissa, yksi kielikylvyn esiopetusryhmä Papinmäen
koulussa.
Muut jatkavat koulunkäyntiä normaalisti koulurakennuksessa.
Ei ole vielä tullut yhteenottoja vanhemmilta.
Koulu pyrkii pitämään ikkunoita auki ja olemaan ulkona.

KIINTEISTÖHUOLTO
Kesäkuussa vaihdettu IV-suodattimet.

TYÖSUOJELU
Ei asiaa

SIIVOUS
Kesällä on siivottu. Kaikki pinnat on puhdistettu aktiivivedellä.
Yläpölysiivous tehty ja liikuntasalissa on tehty korkean tilan siivous.



Siivous on sujunut helpommin, kun luokista on poistettu tavaraa.

HUOLTAJAT
Vanhemmat ovat kysyneet, milloin parakki tulee ja miten työmaaliikenne toimii yhteydessä
koululiikenteen kanssa.

TILAHALLINTO

Rakennustyöt:
Kattovuoto korjattiin kesällä.

Talotekniset työt:
Hammashoitolan tekniikkakomero on uusittu. Hammashoitolan ilmanvaihto on mitattu ja
jäähdytys tarkastettu.
Veistosalin automaation liittymistyöt keskusvalvomoon työn alla.
Alipaineistettujen tilojen tuuletus on toiminut hyvin.

Väistötilat:
Vuoden vaiheeseen, aikataulusta ei ole vielä tullut tietoa muutoksista.

5. Sisäilmamittaukset
Nindux sisäilmakyselyn tulokset liitteenä.
Pidetään tarvittaessa kysely syksyllä.

6. Muut asiat
Päivi Eloranta on uusi terveydenhoitaja koululla.
Reetta Hyvärinen jatkaa Eeva Viitasen tilalle.
Syysloma pidetään 15-19.10

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 9.10.18 klo 8.00 Gesterbyn koulukeskuksen opettajanhuoneessa.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 8:40



Kaikki vastaajat 16.5 ja 17.5, 324 hlö

Henkilökunta 16.5 ja 17.5, 45 hlö

Oppilaat 16.5 ja 17.5, 279 hlö



Kaikki vastaajat yhteenveto oireista


