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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 
 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   
a.Työterveydenhuolto 
EI yhtään ilmoitusta edellisen kokouksen jälkeen. 
 
b. Oppilaiden terveydenhuolto 
Terveydenhoitaja oli poissa, rehtori esitteli tiedot ks. kohta 2c. 
 
c. Esimiehen tieto 
1003 ja 1004 luokkien käytävän kaikissa luokissa opettajilla ollut ajoittaista silmien 
kirvelyä marraskuusta alkaen.  
 
Koulussa on kaikkiaan 15 oireilevaa koulussa, uusia oireilmoituksia on tullut 2 
edellisen kokouksen jälkeen, oirehtijat on merkitty koulun pohjapiirrokseen. 
Viisi oppilasta on siirretty toisiin kouluihin opiskelemaan aiemmin lukukauden aikana, 
kaksi muuta oireilevaa siirretty Ruotsinkylän kouluun edellisen kokouksen jälkeen. 
 
Oireilu käsityöluokassa on loppunut. 
 
d.Tarvitaanko kysely kohteessa  
Satakuntakysely on meneillään koulussa, huoltajia on muistutettu vastaamisesta, 
koska vastauksia ei ole tähän mennessä tullut tarpeeksi. 
 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  
a. Tutkimukset  

Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 

b. Korjaukset  
A-käytävän ilmavaihtoa on korjattu ja säädetty viikolla 8.  



 

Kesän 2019 kapselointien tarkastuksia tehtiin rinnakkain korjausten kanssa ja 
korjausten valmistumisen jälkeen tehtiin vielä pistokokeet merkkiaineella. 
 

Joululoman aikana kapseloitiin fyke-varasto ja erityisopettajan tila (ent. 
Kirjasto). 
 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

Kahdelle oppilaalle, jotka oireilevat uudella puolella, on tehty järjestelyjä 
oppitunneille, jotta tiloissa ei tarvitse opiskella. 
 

d. Viestintä, tiedotus, koulutus 

Ks. kohta 2d. 

 
4. Uudet toimenpiteet 

Sisäilma-asiantuntija tekee tutkimussuunnitelman taitoluokasta (1092).  
 

Ilmanvaihto tarkastetaan, pyritään siihen, että ilmavaihto olisi jatkuvasti hieman 
ylipaineinen. 
 

Liikuntasalin korjaus on kesän 2020 ohjelmassa. Ulkopuolella tehtävät korjaukset 
eivät vaikuta koulutilojen käyttöön. 

 
5. Viestintä  

Tutkimussuunnitelma valmistuttua lähetetään Ryhmän puheenjohtajalle, 
terveystarkastajalle ja rehtorille. 
 

Satakuntakyselyn tulosten esittely huoltajille ja henkilöstölle kyselyn tulosten 
valmistuttua, tämä varmistuu myöhemmin. 
 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 
 Seuraava kokous ti 7.4.2020 klo 9 Vaunukankaan koululla. 

 


