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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 5 uutta oireilmoitusta. Tilat: liikuntasalin yläaula,
näyttämön varasto, vanha opehuone, rehtorin kanslia, ruokasali, liikuntasalin
pukuhuone ja varasto, teknisentyön takahuone ja luokka, teknisentyön luokan
ja yläaulan välinen käytävä, aulatila (toimii 1. lk opetustilana), käytävätilat ja
ip-kerhon tila.
b.Oppilaiden terveydenhuolto
Aikaisemmat täydentäneet oirehtimista, 2 kokonaan uutta oireilmoitusta.
Kaksi oirepäiväkirjaa palautettu kokonaan ja oikein täytettynä ja yhdestä
oirepäiväkirjasta vain kansilehti palautunut.
c. Esimiehen tieto
Ihmetystä aiheuttaa liikuntasalin yläaulan käytöstä tulleet uudet ilmoitukset.
Oireet alkaneet ilmojen lämmettyä huhtikuussa, tilojen välistä ovea ei ole
käytetty, kaikki kulkevat ulkokautta. Asiasta on tehty ilmoitus Vinkalinkkiin ja
tilanne tulisi tarkastaa paineilmamittauksilla oireiden syyn selvittämiseksi.
d.Tarvitaanko kysely kohteessa
Ei ole tarvetta toteuttaa.
2. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
a. Tutkimukset
Lisäselvitysten (mm. ruokala, terveydenhoitajan tila, musiikkiluokka)
tutkimustulokset ovat muistion liitteenä.
b. Korjaukset
Korjauksia ei ole tehty.

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt
OT 7 –tilassa ei ole mitään koulun toimintaa (piano-opettaja opettaa).
d. Viestintä, tiedotus, koulutus
Tilapalvelu on käynyt tutustumassa Teijo-Talot Oy:n talotehtaalla, jossa
valmistetaan koulun väistötilaa. Tilat rakennetaan sisätiloissa
teollisuushallissa ja tällä hetkellä työt etenevät sovitussa aikataulussa.
Koulun alueella pohjarakennustyöt etenevät aikataulun mukaan, siten että.
rakennus on suunnitelman mukaan valmis 15.7. jonka jälkeen alkaa
kalustaminen. Kalusteet tilataan tällä viikolla.
3. Uudet toimenpiteet
Liikuntasalin yläaulan äkillisten ja uusien oirehtimisien syytä selvitetään.
Siirrettävien tavaroiden osalta on noudatettava Työterveyslaitoksen
suosituksia puhdistuksista. Tilakeskuspalvelut ja rehtori käyvät yhdessä läpi
ohjeet ja sopii ohjeiden antamisesta henkilöstölle. Koulun ja
terveydenhoitajan arkistot ensi tilassa säilytettävä vanhassa rakennuksessa
ja jatkoa varten on otettava selvää mitä arkistoille tehdään. Väistötilan
toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on myös tarkennuksia tavaroiden
puhdistamisesta ja tilaan tuonnista.
Vanhan koulun purkamisesta on suunnitelmat tehty ja työt aloitetaan 2020.
Lisäselvitysten (mm. ruokala, terveydenhoitajan tila, musiikkiluokka)
tutkimustulokset ovat tulleet tilapalvelulle kokouspäivänä 20.5. Tilapalvelu
käy raportin läpi ja aloittaa tulosten mukaisten korjaustoimenpiteiden
suunnittelun, tämä käydään läpi syksyn työryhmän kokouksessa.
OT7 –tilan tutkimuksista ei ole erillistä raporttia, seinät on korjattu ja siitä
tehdään korjauskertomus.
4. Viestintä
Tarvittaessa ryhmä viestittelee ennen seuraavaa kokousta.
Lisäselvitysten tutkimustulosten raportti julkaistaan muistion liitteenä,
terveystarkastaja lausuu tarvittaessa raportin perusteella.
5. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous ma 26.8. klo 15 – 16 Ruotsinkylän koululla.

