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MUISTIO 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 

 
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

 a.Työterveydenhuolto 
 Keväällä 2 ilmoitusta toukokuussa ja syyskuussa, tilat: terveydenhoitajan 
 huone, vanha opettajanhuone, sosiaalityöntekijän huone, lk 06. 
 

 b.Oppilaiden terveydenhuolto 
 6 ilmoitusta syksyllä, tilat: 2 ilmoitusta kaikki vanhat tilat, 2 kemia lk, 1 
 ilmoitus lk 111-112, 1 ilmoitus lk 91, 1 ilmoitus lk 21, 1 ilmoitus lk 73, 1 
ilmoitus  lk 2. 
 Oireilmoitusten tilastoinnin aloitettua vuonna 2018 oireilmoitusten 
 lukumäärä on laskenut 28 ilmoituksesta 6:teen. 
 

 c.Esimiehen tieto  
 Kasvatusohjaajan tila haasteellinen, 213 tilasta on vähennetty opetusta. 
 Huoltajille ja henkilöstölle on kerrattu oireilmoituksen tekemisen 
 tärkeydestä, oireilmoituksia tilastoidaan ja seurataan, annetaan hoito-
 ohjeita ja päästään kiinni tiloihin, joissa on ongelmia. 

 
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 

 a.Tutkimukset 
 Kesällä 2019 on tehty tutkimuksia ja tilakeskus toimittaa raportin lokakuun 
 aikana 
 

 b.Korjaukset 



 Liikuntasalin seinän ja lattian raja on tiivistetty. IV-pääte-elimet on 
vaihdettu uusimmassa laajennusosassa.  Terveydenhoitajan ja kuraattorin 
 huoneissa tehty lattiakorjauksia.  Kesän 2019 korjauksista tilakeskus 
toimittaa raportin lokakuun alkuun  mennessä. 
 

 c. Käyttäjät ja toiminnanjärjestelyt 
 Väistötilavuokraajalla on tarkka ohjeistus siitä, mitä kalusteita ja tarvikkeita 
 tiloihin saa tuoda ja kaikki siirretyt tarvikkeet on puhdistettu Fixelin 
ohjeiden  maukaan. 
 
 Kaikki opiskelijat pystyvät ruokailemaan ruokasalissa. Yksittäistapauksissa 
 oppilaita on ohjattu lähikouluihin mm. käsityö- ja kemiatunneille ja 
 muutama opiskelee verkossa. Huoltajilta tulleet viestit ovat vähentyneet 
 väistötiloihin siirtymisen myötä. Uudet tilat saadaan täysin valmiiksi syksyn 
 2019 aikana. 
 
 Henkilöstön sos.tilat ja kokoustilat ovat väistötiloissa. 
 

 e.Viestintä, tiedotus, koulutus 
 Ei ole ollut. 

 
4. Uudet toimenpiteet 

Uuden rakennuksen hankesuunnittelu on aloitettu, Mikko Heikkilä toimii kunnan 
yhteyshenkilönä suunnittelun osalta ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama 
Oy valittu suunnittelijaksi.  
Liikuntasalin korjauksessa lattiamateriaalin valinta tullaan päättämään sen 
mukaan millaisessa käytössä sali tulee olemaan tulevaisuudessa. 
Terveystarkastaja muistutti, että poiskäytöstä olevista tiloista pitäisi ilmavaihto 
sulkea ja tilat muutoinkin sulkea siten ettei niistä virtaa ilmaa käytössä oleviin 
tiloihin. Tämä toimenpide saadaan tehtyä syys- ja joululomalla. 
 

5. Viestintä 

Laaditaan tiedote siitä mitkä luokat ja tilat on suljettu kokonaan pois käytöstä.  
 

Huoltajat toivovat vanhempainiltaa järjestettäväksi. Yleisesti ollaan 
huojentuneita ja tyytyväisiä väistötiloista. 
 

Kunta järjestää koulutuksen sisäilma-asioista 18.11. klo 12-16, paikka Onnela, 
puhujina Teija Meckelin / mikrobit ja Tuula Putus / oirehtiminen. 
Ilmoittautumislinkki jaetaan kohdekohtaisten sisäilmaryhmien jäsenille. 

 
6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

To 21.11. klo 15 – 16. Jos tilanne muuttuu, voidaan kokous järjestää aikaisimmin. 
 

 

 

 

 



 


