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Pia Järvenpää, sihteeri
MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Ei ilmoituksia, keittiöstä yksi ilmoitus.
b. Oppilaiden terveydenhuolto
Edellisen kokouksen jälkeen syksyllä tullut yhteensä 9 oireilmoitusta, yhtään
oirepäiväkirjaa ei ole palautettu. Lukio: 7 oireilmoitusta, joista palautettu muutama
oirepäiväkirja. Ilmoituksia on tehty tiloista: H67, H61-63, H50, H69, H72, H73, H35,
ruokala, kemian luokka, yläkoulun maantieto ja biologia.
c. Esimiehen tieto
Edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut ilmoituksia henkilökunnalta.
d. Tarvitaanko kysely kohteessa
Marraskuussa 2019 toteutetaan Satakunta- oirekyselyn valmistelu. Tilapalvelut on jo
toimittanut tietoja talotekniikasta kyselyn pohjaksi. Seppo Kärpänen ja Auli Ruhtinas
toimivat tilojen käyttöön liittyvien kysymysten vastaajana. Koulun näkökulmasta viikot
28.11. alkaen olisi paras aika kyselyn toteuttamiselle. Koulu suunnitellut vastaamista
ohjatusti ryhmänohjaajan johdolla. Tuula Putukselta tarkastetaan, onko tämä
toimintatapa sopiva kyselyn toteuttamiselle.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen.
b. Korjaukset
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Yksi palo-ovi biologian ja kielten käytävällä on ollut auki, auttaa ilman vaihtumista
tilassa.
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Ei ole ollut edellisen kokouksen jälkeen.
4. Uudet toimenpiteet
Korjaussuunnittelu on käynnissä. Insinööritoimisto Kimmo Kaitila tekee alustavan
suunnitelman, joka aikataulutetaan. -60-luvun siipiin tullaan tekemään sellainen
korjaus, jolla pärjätään 5 vuotta, jonka jälkeen lukio muuttaa uusiin tiloihin. Pohjakuva
liitteenä. Suunnitelma valmis marraskuu 2019 loppuun mennessä.
Kunnanhallitus käsittelee Monion rakennusurakkaa 18.11. kokouksessaan. Päätöksen
mukaan valmistellaan kilpailutus, jonka mukaan Monion rakentaminen olisi mahdollista
aloittaa aikaisintaan vuonna 2021 ja talo valmistuu vuonna 2023.
Tilapalvelut tarkastaa IISY-mittareiden tulokset ja arvot. Raportit on lähetetty
rehtoreille ja niissä ei ole mitään hälyttävää.
5. Viestintä
Korjaussuunnitelman ja -aikataulun sekä Satakuntakyselyn johtopäätösten valmistuttua
pidetään huoltajille ja henkilöstölle vanhempainilta vuoden 2020 alussa.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Ma 13.1.2020 klo 14 – 15.
Vanhempainilta oirekyselyn tuloksista 4.2. klo 17.30 – 19, tarkempi tulossa erikseen,
koulu hoitaa ilmoittautumisen tilaisuuteen.n.

