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Paikka Winellska skolan, rehtorinkanslia

Läsnäolijat Kristiina Koli, Winellska Skola rehtori, puheenjohtaja
Benny Vilander, Kiinteistöhuoltoinsinööri, sihteeri
Kari Kyytsönen, Rakennusmestari
Nina Sandström, Puhtauspalvelu
Jussi Keskinen, Työsuojeluvaltuutettu
Kasperi Launis, Työsuojelupäällikkö
Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö
Eija Maukonen, Puhtauspalvelu
Nina Johansson, Vanhempien edustaja

1. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin

2. Tehdyt toimenpiteet

Wc-tilat musiikkiluokan vieressä valmistumassa. 3 kpl kattovuotoa A-rakennuksessa korjataan
parhaimmillaan. Musiikkiluokan korjaus valmis. Kalusteet ei vielä tilattu. Suihkutilojen korjaus
meneillään. Ensimmäinen paviljonki otettu käyttöön.

3. Tulevat toimenpiteet

A-rakennuksen päällä tehty valokatteen asennus tehdään valmiiksi. Kattovuodot korjataan.

4. Käyttäjän asiat

Käyttäjät ovat olleet iloisia, kun uusi paviljonki on otettu käyttöön. Selvitetään millaisia verhoja on
mahdollista tuoda uusiin väistötiloihin. Vanhempainedustajat esittivät vanhempien toiveen, että
oppilaita ei sijoitettaisiin B- ja C-rakennuksiin. On päätetty, että ensimmäiset luokkalaiset jatkavat C-
rakennuksessa eikä niitä sijoiteta A-rakennukseen. Nuorisoa on liikkunut koulun katolla, vaikka esteitä
on asennettu katolle pääsyn estämiseksi. Käyttäjät harkitsevat onko tarvetta asentaa katolle
valvontalaitteita tai tilata ulkopuolista vartiointia koulun alueelle. Rehtori Kristiina Kolin aloitteella
sovitaan muiden koulujen rehtorin kanssa että pidetään kaikille oppilaille tiedotustilaisuus niiden
aiheuttamasta ilkivallasta ja sen seurauksista jotka harjoitetaan kouluissa kouluajan jälkeen.
Verkkokyselylomake on vielä käytettävissä koulun kotisivulla.

5. Työsuojelun asiat

Ei asiaa

6. Tilan ylläpitäjän asiat

Käyttäjät pystyvät itse säätämään paviljongissa olevat patterit. Punaista säätönuppia ruuvaamalla
säädetään patterien vesivirtaus. Termostaattinupit saadaan vasta kun toinen paviljongin lämmitys on
kytketty ja molempien rakennuksien lämmitysverkosto pystytään säätämään. Paviljongin
kuulutusjärjestelmän asennus meneillään. A-rakennuksen katolla nuorison tekemä ilkivalta on
aiheuttaneet kattovuotoja ja kalliita korjauksia.

7. Tiedottaminen



Tiedottaminen tulee hoitaa seuraaville tahoille:
- Henkilökunta (Rehtorin kautta)
- Oppilaat sekä huoltajat (Helmen ja kotisivujen kautta)
- Muut sidosryhmä (sisäilmatyöryhmä, luottamushenkilöt, yms.) (tiedottaminen

tapauskohtaisesti)
- Media (tiedottaminen rehtorin tai ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetustoimen

johtajan sekä rakennuttamispäällikön kautta) (tiedottaminen tapauskohtaisesti)

Nämä muistiot tallennetaan liitteineen koulun kotisivuille. Rehtorin ilmoittaa Helmen
kautta päivityksistä. Muistio lähetetään myös tiedoksi kunnan sisäilmatyöryhmälle.

8. Muut asiat

Tekstiilit paviljongissa tulee olla paloturvallisia. Käyttäjä järjestää itse esim. verhojen pesua, ei kuuluu
siivoajien tehtäviin. Työpaikkakäynti suunnitellaan ensi vuoden syksylle.
Kokouksen yhteydessä pidettiin koulussa palohälytys harjoitus ja ryhmän jäsenet pääsivät mukaan
ulkoilemaan hetkeksi.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous 28.11.2017 klo 9:00


