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MUISTIO
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Edellisen kokouksen jälkeen tullut yksi oireilmoitus, tilana kanslia.
b. Oppilaiden terveydenhuolto
Yläkoulu
- edellisen kokouksen jälkeen tullut 3 uutta ilmoitusta, oirepäiväkirjoja ei ole palautettu
- tilat: luokat 5, 41, 34, 35, 36, 38, 14, koko koulu ja auditorio.
Lukio
- edellisen kokouksen jälkeen 1 oireilmoitus
- tilat: koko koulu, mutta erityisesti lukion siiven kieliluokat 61-64.
c. Esimiehen tieto
Lukio:
- etäopetuskyselyssä ilmeni, että yhdellä oppilaalla sisäilmaoireet ovat loppuneet
- etätyöjakson jälkeen ilmeni oireita koulun kansliassa työskentelystä.
Yläkoulu:
- ei ole ollut yhteydenottoja edellisen kokouksen jälkeen.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Edellisen kokouksen jälkeen ei tutkimuksia ole tehty.
b. Korjaukset
Korjaukset on aloitettu luokissa, 5 valmistunut (1, 3, 4, 5 ja pienryhmätila) ja viikolla 17

aloitetaan 2 luokan (18 ja 19) korjaukset. Materiaalit ovat jo yksikössä valmiina ja
korjauksia voidaan jatkaa toukokuussa, jos koulun toiminta jatkuu edelleen etänä.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Koulu on toiminut etänä koronaepidemian vuoksi maaliskuusta alkaen.
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
11.2. oli huoltajille Satakunta-hankkeen oirekyselyn purku- ja tiedotustilaisuus, paikalla oli
2 huoltajaa. Erillisessä henkilöstön tilaisuudessa kaivattiin tietoa tulevista korjauksista.
Tilapalvelut ei ole tehnyt korjauksista tiedotetta.
4. Uudet toimenpiteet
Luokkatiloja korjataan ensisijaisesti ja töitä tehdään sen mukaan kun tilat ovat vapaat.
Kesällä korjataan kuvataideluokat, koska tiloissa on paljon suojattavaa materiaalia.
Tilapalvelut ja sisäilma-asiantuntija tarkastavat korjauksia ja aikaisempia raportteja,
tehdään tutkimussuunnitelma.
Ulkoseinien kapselointeja tehdään 2. kerroksen luokissa, joista on tullut oireilmoituksia.
Näissä luokissa tarkkaillaan myös korkeita lämpötiloja, joka haittaa varsinkin keväisin.
Katon aikaisempien korjausten toimivuus tarkastetaan.
Aulan katto ruokalasta lukioon päin vuotaa kovalla sateella, ränni vuotaa.
5. Viestintä
Tilapalvelut tekee korjauksista tiedotteen henkilöstölle mahdollisimman pian ja uuden
tiedotteen huoltajille, jos koulun opetus siirtyy lähiopetukseen toukokuussa. Kesäajalla
tehdyistä korjauksista kirjoitetaan tiedote elokuussa 2020. Ko. tiedotteet lähetetään myös
koulun kohdekohtaiselle sisäilmatyöryhmälle.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous voidaan pitää tarvittaessa siinä tapauksessa, jos kouluun palataan
lähiopetukseen ma 11.5. klo 15-16 teamsissa.
Syksyllä pidetään kokous ma 31.8. klo 14-15 teamsissa.

