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Osallistujat:  
 Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja  
Jyrki Kaarila, rehtori  
Pia Gummerus, terveystarkastaja  
Pertti Elg, rakennusmestari  
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu  
Kati Aalto, työterveyshoitaja  
Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja 
Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija 

Mervi Ahola, Katja Niemi, Johanna Sariola, huoltajien edustajat   
Pia Järvenpää, sihteeri  
 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 

 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto  

Ei ilmoituksia. 

 

b. Oppilaiden terveydenhuolto 

Helmi-maaliskuussa viestejä 3 perheeltä iho- ja silmäoireista. Rehtori oli antanut yhden oi-

repäiväkirjan. Oirepäiväkirja on käytössä 2 oppilaalla, palautuneita 1,5 päiväkirjaa. 

 

c. Esimiehen tieto 

Henkilöstöllä oirehtimista, saattaa johtua toiminnan järjestelyistä. Liikkuminen tiloista toi-

seen saattaa tuoda mukanaan epäpuhtauksia vanhalta puolelta.  

 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset  

Ot7- tilassa lattiapinnoitteesta otetaan FLEC-näytteet, musiikkiluokasta tehty raken-

neavaukset ja aistinvaraisesti havaintona lattiapinnoitteen liimassa voimakashaju. Tervey-

denhoitajan tiloissa rakenneavaukset ja näistä molemmista laboratoriotulokset ovat tulossa. 

Ruokasali on suunnitelmissa jäämässä käyttöön, joten se tila tutkitaan. Rehtori ja tervey-

denhoitaja kertoivat, että keittiössä on aistittu ajoittain poikkeava haju. Tilakeskus tutkii 

tilan, koska jotain oireilua on henkilöstöllä ollut. 

 

b.Korjaukset 

Ei ole tehty. 

 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt  

OT7 luokassa ei ole tunteja. Siivouskomero on siirretty väliaikaisesti invavessaan. 

 



d.Viestintä, tiedotus, koulutus 

Ei ole tehty. 

 

4. Uudet toimenpiteet 

Mikko Heikkilä esitteli väistötilasuunnitelmia (suunnitelma liitteenä): 

- kesällä 2019 rakennetaan 500m2 väistötilarakennus (vuokrasopimus 5+2 vuotta) 

- toimittaja Teijo-Talot Oy 

- vanhaa koulurakennusta puretaan kesällä 2020, puretun osan alue rakennetaan välituntipi-

haksi sekä pysäköintialueeksi  

- väistötila valmis kalustettavaksi 15.7.2019. Rehtorin mukaan opetusta voidaan tarpeen mu-

kaan keväällä sopeuttaa ja rakennustyöt voidaan aloittaa tarvittaessa jo toukokuussa, mikäli 

sillä saadaan aikaistettua tilojen valmistumista. 

 

Rehtorin toiveena on säilyttää Ruotsinkylän koulun käytössä Klemetskogin koulun luokka. 

Huonekaluja siirretään väistötiloihin liikuntasalista, uusia hankintoja tehdään mahdollisim-

man järkevästi. Lukuvuodelle 2019-2020 tilataan kaikki uudet kirjat, vanhoja ei viedä uusiin 

tiloihin.  

 

5. Viestintä 

Uusista suunnitelmista lähetetään huoltajille tiedote 26.3. (viesti liitteenä). 

 

6. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Seuraava kokous ma 20.5.2019 klo 15 – 16. 


