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Paikka Winellska skolan, rehtorinkanslia

Läsnäolijat Kristiina Koli, Winellska Skola rehtori, puheenjohtaja
Benny Vilander, Kiinteistöhuoltoinsinööri, sihteeri
Nina Sandström, Puhtauspalvelu
Jussi Keskinen, Työsuojeluvaltuutettu
Kasperi Launis, Työsuojelupäällikkö
Ari Vihertuuli, Ympäristöterveydensuojeluviranomainen
Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö
Eija Maukonen, Puhtauspalvelu
Jenny Söderman, vanhempien edustaja

1. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin

2. Tehdyt toimenpiteet

Koulun katolla on liikkunut nuorisoa ja tehty ilkivaltaa. Pääsyä katolle on nyt estetty lisäämällä aitaa
mataliin kattoihin. A-rakennuksen musiikkiluokan yllä on rakennettu uusi vesikate. Musiikkiluokan
vieressä olevat WC-tilat korjataan. Keittiön vuotava viemäri korjattu. Musiikkiluokka valmistunut.

3. Tulevat toimenpiteet

C-rakennuksesta otetut sisäilmanäytteiden raportti valmistuu viikon sisällä. Raportti julkaistaan koulun
kotisivulle. Paviljonkiin siirrettävistä ja puhdistettavista kalusteista ja laitteista tehdään lista. Siivous on
tehtävä huolella ja Parmacon hyväksyttävällä tavalla, paviljonkeihin ei saa viedä puhdistamatonta
tavaraa. Puhtauspalvelu järjestää siivoushenkilökunnan aikataulut niin, että muutto olisi mahdollista
suorittaa syysloman aikana (torstai-sunnuntai). Siivouksesta ja muutosta laaditaan aikataulu.
Paviljonkien työmaalle järjestetään viikolla 42 käynti, jotta sisäilmaryhmän jäsenet pääsevät
tutustumaan tiloihin ennen muuttoa. Viikolla 42 on suunniteltu toisen paviljongin tuontia alueelle,
rehtori pyysi jos kuljetukset voisi tehdä klo 7 ja 15 ulkopuolella. Kaukolämpöputkien asennus
suoritetaan parhaimmillaan.

4. Käyttäjän asiat

Selvitellään kuka maksaa esim. projektorien puhdistukset? Oppilaita on oireillut a-rakennuksessa.
Normaalisti oleskelee 16-18 oppilaita luokassa, nyt tilapäisjärjestelyn vuoksi on tuplasti ihmisiä a-
rakennuksen luokissa. Suuri liikuntasali on akustisesti haastava. Opettajilla ongelmia koska ääni ei
kanna ja tarvitaan käyttää tavallista enemmän ääntä, jotta kaikki kuulee. 19.9 pidetään
vanhempainilta ja mietitään voiko 1-2 luokkalaiset siirtyä tilapäisesti b-rakennukseen käytössä oleviin
tiloihin. A-rakennukseen ei mahdu enemmän oppilaita. C-rakennus vapautettaisiin liikuntakäyttöön ja
tilojen siivottavuus helpottuisi. Winellska skolanissa on aloitettu käyttämään ns. aktiivivesiä
puhdistukseen.

5. Työsuojelun asiat

Bitly oirekysely jatketaan.



6. Tilan ylläpitäjän asiat

Paviljonkiin siivouksesta tehdään siivoussuunnitelma. Selvitetään tarvetta kenkätelineille paviljonkien
sisäänkäynnin luona.

7. Tiedottaminen

Järjestetään tiedotustilaisuus Gesterbyn koulukampuksen pedagogisesta suunnitelmasta 26.9 klo 18
kunnantalon auditoriossa.

8. Muut asiat

Korjataan edellisen kokouksen pöytäkirjaa, poistetaan alla oleva lause kohdassa 3 tulevat
toimenpiteet:

1-2 luokkalaisten vanhemmille lähetetään kyselylomake, johon he voivat vastata lastensa puolesta.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous 24.10.2017 klo 9:00


