Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Kirkonkylän koulu
Kokous 2.4.2019 klo 14.30 – 15.39, rakennus B, 2. kerros
Osallistujat
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, Sivistys –toimialue (puheenjohtaja)
Satu Grenfors, hallintosihteeri, Sivistys –toimialue (sihteeri)
Katja Nieminen, rehtori
Pirjo Lehtonen, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Janne Jaakkola, vararehtori, henkilöstön edustaja
Esa Koskinen, rakennuspäällikkö
Pertti Elg, rakennusmestari
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
Kati Aalto, työterveyshoitaja
Ruut Karlsson, terveydenhoitaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus
Niina Siljander, Iina Vittaniemi, huoltajien edustajat
Juha Keisala, henkilöstön edustaja
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
a. Työterveydenhuolto
Henkilökunnalta ei ole tullut uusia oireilmoituksia työterveyshuoltoon edellisen kokouksen jälkeen.
b. Oppilaiden terveydenhuolto
Hiihtoloman jälkeen oppilailta on tullut viisi uutta oireilmoitusta kouluterveydenhuoltoon (ruokala 1, liikuntasali 3, ei osaa sanoa 1)
c. Esimiehen tieto
Edellisen kokouksen jälkeen rehtorille on tullut yksi uusi oppilaan oireilmoitus, ei uusia
oireilmoituksia henkilöstöltä.
d. Tarvitaanko kysely kohteessa
Lasten ja henkilöstön Satakunta-kysely on tehty ja tulokset ovat valmistuneet. 12.4. järjestetään aamukahvitilaisuus huoltajille oppilaiden Satakunta-kysely tuloksista. Tilaisuuteen varataan tunti aikaa. Raportti jaetaan huoltajille tutustuttavaksi ennen aamukahveja. Lisäksi tilaisuudessa esitellään Kirkonkylän koulun tulevaisuuden suunnitelmat.
Henkilöstön tuloksien esittelyä varten rehtori Katja Nieminen on yhteydessä Tuulaan ja
sopii ajankohdan.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus:
Pirjo Lehtonen esitteli Mattilan alueen lasten esiopetuspaikkojen järjestämisen mahdollisuuksia.
Huoltajat toivovat esiopetuspaikkoja lähelle.
Keittiön rakentaminen väistötiloihin:
Pertti Elg kertoi, että 4.4. pidetään koulun väistötiloihin siirtyvän keittiön suunnittelukokous. On
tavoitteena, että uudet keittiötilat ovat syksyllä käytössä.
Ulkolelu/tarvikevarasto:
Pertti Elg kertoi 2009 osan siiven liikuntasalin sisääntulon luona olevan tilan soveltuvan ulkolelu/tarvikevarastoksi. Ko. tila on eriytetty muista tiloista ja tilassa on oma erillinen koneellinen
tulo- ja poistoilmanvaihto. Katja Nieminen jatkaa tilapalveluiden kanssa suunnittelua asian tiimoilta.
a. Tutkimukset
Ei uusia tutkimuksia
b. Korjaukset
Vanhat osat on eriytetty alipaineistuskoneilla käytettävistä tiloista. Järjestelmän toimivuutta seurataan paine-eromittalaitteilla.
Ruokala menee alipaineisiksi ajoittain, tilanteen hallitseminen on hankalaa. Myös musiikkiluokassa on todettu ihmeellisiä piikkejä alipaineissa eri kellonaikoihin. Tilojen alipaineen selvittämistä jatketaan edelleen.
Alapohjailmavirtauksien suuntaukset Pertti Elg käy vielä uudelleen läpi tutkimusraportissa kirjattuihin havaintoihin liittyen.
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
Katja Nieminen kertoi koulun arjesta, joka on sujunut hyvin. Tilat ovat 100% käytössä.
4. Uudet toimenpiteet
Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsitteli 26.3. kokouksessaan Kirkonkylän koulukampuksen strategisen kehittämissuunnitelman ja päätti esittää kunnanhallitukselle rakentamisen toteuttamista vaihtoehdon B-mukaisesti. Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 15.4.
Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelmaa on tarkoitus käsitellä 21.5. kasvatus- ja sivistyslautakunnassa sekä myös teknisessä lautakunnassa toukokuussa. Lautakunnista asia jatkaa
kunnanhallituksen käsittelyyn.
Kirkonkylän kampuksen oppimisympäristön asukasilta pidetään, kun on saatu hallituksen päätös kampuksen toteuttamisvaihtoehdosta. Aikataulu on näillä näkymin toukokuussa.

Sisäilmatutkimuskilpailutus on tehty tilapalveluissa. Päätös lähetetään tiedoksi sisäilmatyöryhmälle päätöksen valmistuttua.
Liikuntasalin tilanteesta: Tällä hetkellä tila on ylipaineinen. Liikuntasalin tilanteen selvittämistä
jatketaan. Tavoitteena on käytettävyyden parantaminen.
Markku Kaarlejärvi kertoi, että häneltä on tiedusteltu Kirkonkylästä siirtyvien kalusteiden tilanteesta. THL:n ohje kalusteiden ja laitteiden puhdistamisesta informoidaan, ohje laitetaan mm.
kunnan uusille sisäilmasivuille.
5. Seuraava kokous
Seuraava Kirkonkylän koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmän kokous pidetään
pe 30.8. klo 9-10
Muistion liitteeksi
kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätös 26.3.2019 § 24
TTL:n ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen
Tilapalveluiden päätös sisäilmatutkimuspalvelun kilpailutuksesta (päätöstä ei vielä tehty)

6. Muut asiat
Pirjo Lehtonen ei jatkossa osallistu Kirkonkylän sisäilmatyöryhmän kokouksiin.

