Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Kirkonkylän koulu
Kokous 10.2.2020 klo 10 – 10.33, rakennus B, 2. kerros
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Muistio
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
Kunnan sisäilmatyöryhmä on päättänyt, että Kirkonkylän koulun kohdekohtainen
sisäilmatyöryhmä siirretään tauolle, koska opiskelu siirretty kokonaan väistötiloihin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Ei ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen.
b. Oppilaiden terveydenhuolto
Elokuun jälkeen tullut 2 ilmoitusta, tila liikuntasali.
c. Esimiehen tieto
Ei ole tullut ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen.
b. Korjaukset
Vanhan koulun keittiön toiminta on lakkautettu ja sen johdosta on tehty muutoksia
ilmavaihtoon ja alipaineisuus on poistettu.

Alapohjaan on tehty tuuletus, sieltä ei tule epäpuhtauksia muihin tiloihin.
Ruokalan ja eteisaulan välinen ovi on poistettu ja sen tilalle rakennetaan eriyttävä
seinä, joka valmistuu viikolla 7 loppuun mennessä.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Osa oppilaista ei tule liikuntasaliin, heille on järjestetty korvaavia paikkoja ja toimintaa
liikuntatunneille.
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Ei ole ollut toimenpiteitä edellisen kokouksen jälkeen.
4. Uudet toimenpiteet
Tilapavelut selvittää miksi liikuntasalin tehostettu ilmavaihto tuntuu eskaritiloissa.
Suunnitelmien mukaan kesällä 2020, kun koulu ei ole toiminnassa, puretaan opettajien
asuntola ja vanha koulu, Lopullisen purkuaikataulun tarkennettua suunnitellaan
yksityiskohdat. Rakennukseen ja pihaan liittyvää osallistavaa toiminallisuuden
suunnittelua järjestetään hyvissä ajoin oikeassa suunnitteluvaiheessa.
Hanketoteutustiimille viedään ehdotus oppilaiden ”purkubileistä”, joissa purettavan
koulun ulkoseiniin voidaan tehdä ohjatusti katutaidetta.
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan, uusi koulu valmistuu keväällä 2023.
Mm. ulkovälinevarasto tarvitaan ennen vanhan koulun purkua, rehtorin tulee viedä asia
otettavaksi huomioon toteutussuunnitelmassa.
Siistijöiden pesukoneet ja kuivatustilat tulee siirtää muualle kuin vanhan koulun ruokala.
Tilapalvelut hoitaa asiaa edelleen.
5. Viestintä
Muistio lähetetään ryhmän jäsenille ja julkaistaan kunnan sivuilla.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Kunnan sisäilmatyöryhmä on päättänyt, että Kirkonkylän koulun kohdekohtainen
sisäilmatyöryhmä siirretään tauolle, koska opiskelu siirretty kokonaan väistötiloihin.

