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Rantakankaan koulu
Sisryhm 11.03.2020 § 3

valmistelija: sivistysjohtaja Tarja Puro
Rantakankaan tutkimustulokset on saatu 21.2.2020. Mikrobeja on vähän,
mutta selvästi useampaa lajia kuin aiemmin tammi-helmikuussa 2019
otetuissa näytteissä.
Henkilökunta tai lapset eivät ole juurikaan oirehtineet tai sairastelleet tänä
talvena. Viimeisin sisäilmastokysely on tehty tammikuussa 2020 ja sitä on
käsitelty sisäilmatyöryhmässä. Ryhmiksen puolella ei ole havaittu haittoja
tai oireita.
AVIn tarkastajalle on lähetetty tulokset ja saadun sähköpostin mukaan
ympäristöterveydenhoito arvioi oppilaiden terveyshaittaa ja
työterveyslääkäri työntekijöiden haittaa. Terveystarkastajilta saadaan
lausunto (ei ole tullut vielä).Työterveyteen on laitettu pyyntö lausunnosta.
Rantakankaan koulun tilannetta on käsitelty sivistystoimen,
varhaiskasvatuksen ja kunnanhallituksen edustajien palaverissa 5.3.2020.
palaverissa käytiin läpi eri vaihtoehtoja tilanteen eteenpäin viemiseksi.
Esille nousivat koulun osalta liikuntasalin käyttö, luokkien ja oppilaiden
siirto Nissiin Jamin ja lukion tiloihin. Pohdittiin ja käytiin läpi myös
Itäkylästä löytyviä ratkaisuja. Ryhmis ja erityisesti pienet oppilaat halutaan
säilyttää kylällä. Esille nousi mm. myös uuden pienen koulurakennuksen
hankkiminen. Mitään päätöksiä ei tehty vaan tilannetta seurataan ja
odotetaan pyydetyt lausunnot.
Tutkimustulokset julkaistaan kuten aiemmatkin tulokset pedanet-sivuilla
yhdessä terveystarkastajien lausunnon kanssa heti kun se saadaan. Huoltajia
on tiedotettu 3.3.2020 sekä 6.3.2020.
Perjantai-iltapäivänä saadun tiedon mukaan opetus pitää siirtää muihin
tiloihin niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Korvaavien tilojen
etsintä on aloitettu jo tällä viikolla. Lisäksi on erikseen selvitettävä esim.
keittiön ja liikuntasalin käyttö. Todennäköisesti ainakin isommat oppilaat
eli 5.-6. luokka tullaan siirtämään lukiolle/ Jamille heti
ylioppilaskirjoitusten lakattua tai aiemminkin.
Linkki: https://peda.net/lappajarvi/tutkimukset
Terveystarkastaja on ilmoittanut, että liikuntasalia voi käyttää
opetuskäyttöön.Keittiön ja ruokasalin osalta tarvitaan terveysviranomaisen
arvio siitä, voiko ko. tiloja käyttää.
Minna Takala luki yhden koulun opettajan kirjelmän, jossa hän kertoi mm.
näytteiden ottoon liittyvistä olosuhteista, sekä näkemyksensä henkilökunnan
oireiluista.
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Terveydenhoitajan tiedossa oli, että yksi henkilökuntaan kuuluva on
sairastellut, mutta ei yksistään hengitystieoirein.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Asko Kuoppala saapui kokoukseen klo 15.20.
Sisäilmatyöryhmä keskusteli Rantakankaan koulun oppilaiden ja
henkilökunnan väistöstä ja myös väistön ajankohdasta sekä vaihtoehtoisista
väistötiloista.
Jarkko Savola esitti, että kaikki Rantakankaan koulun oppilaat siirretään
välittömästi väistötiloihin nykyisistä rakennuksista esim. keskustan alueelle
tai muihin hyvin opetukseen soveltuviin tiloihin.
Perusteluinaan Savola esitti seuraavaa: Väistötilaksi esitetty liikuntasali ei
sovellu käytettäväksi useamman opetusryhmän tilaksi, koska se ei ole
jaettavissa eikä sinne voida järjestää asianmukaista äänieristystä. Mikäli
liikuntasalia aiotaan käyttää opetustiloina, tulee tämä myös estämään kaiken
salissa iltaisin tapahtuvan harrastustoiminnan.
Ruokahuoltoa ei myöskään voida järjestää nykyisessä tilassa, koska
rakennuksessa on todettu suuri määrä terveydelle haitallisia mikrobeja.
Näin ollen kunta ei voi työnantajana sallia henkilökunnan eikä myöskään
koululaisten oleskelua rakennuksessa.
Esitys raukesi kannattamattomana.
Sivistysjohtaja esitti, että pienten ryhmät, eli 0 - 4 luokat jäisivät kevään
ajaksi liikuntasaliin ja 5-6 luokat siirtyisivät lukiolle. Myös opettajien
näkemys on tämä.
Raija Saariaho on jo neuvotellut Esa Rantakankaan kanssa mökin/huvilan
vuokraamisesta ryhmiksen käyttöön. Hinnassa on vielä neuvottelun varaa.
Mikäli ryhmis siirtyisi mökkiin/huvilaan, ryhmiksen työntekijät ovat
valmiita valmistamaan kaikki ateriat, joten ruokakuljetuksia ei tämän osalta
tulisi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Asko Kuoppala poistui kokouksesta klo 16.00.
Päätös

Sisäilmatyöryhmän näkemys oli, että pienten ryhmät (0-4) jäisivät
liikuntatilaan kevään ajaksi. Odotetaan terveysviranomaisten kanta keittiön
ja ruokailutilan käyttömahdollisuudesta. Mikäli tiloja ei voida käyttää,
järjestetään ruokailu muualta.
5-6 luokat siirretään ylioppilaskirjoitusten jälkeen lukiolle.
Ryhmiksen osalta neuvotellaan Esa Rantakankaan kanssa mahdollisuudesta
vuokrata mökki/huvila ainakin elokuun loppuun saakka.
Sovittiin, että sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtori tiedottavat
askelmerkeistä henkilökunnalle, oppilaille ja oppilaiden vanhemmille.
Jarkko Savola poistui klo 16.07.
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Lukion luokka Fyke I
Sisryhm 12.02.2020 § 2
Lukion luokassa Fyke I on tehty lattiaremontti, joka valmistui viikolla 7.
Luokka otetaan käyttöön 18.2.2020.
Kemppainen on pyytänyt, että henkilökunta havainnoi tilannetta ja raportoi
mahdollisimman nopeasti käyttökokemuksista.
Päätös

Sisäilmatyöryhmä merkitsi tämän hetkisen tilanteen tiedokseen ja tilannetta
seurataan jatkossa.
Riitta Saari poistui kokouksesta klo 16.04.

Sisryhm 11.03.2020 § 4
valmistelija: sivistysjohtaja Tarja Puro
Fyke 1-luokka on otettu käyttöön heti remontin valmistuttua. Siellä ehdittiin
pitää opetusta 4 päivää ennen hiihtolomaa, ja sen jälkeen opetus siellä on
pyörinyt normaalisti.
Saadun palautteen pohjalta vaikuttaa siltä, että remontti on onnistunut.
Luokassa aiemmin voimakkaasti reagoinut opettaja on pystynyt olemaan
tilassa eikä oireita ole ilmaantunut. Oppilailta ei ole tullut valituksia
opetustilan ilmasta, päänsärkyä tai muuta ei ole tullut yhden tai kahden
oppitunnin jälkeen. (Oppilaille tehty kysely, johon on vielä esityslistaa
kirjoitettaessa vastausaikaa jäljellä. Osalla ollut alussa pieniä oireita, mutta
ne ovat hävinneet, kun luokka on tuulettunut kunnolla hiihtoloman aikana.)
Tulevan kesän lattiaremontin laajuus pitää päättää. Alakerrasta on
korjaamatta Kielistudio ja 2. kerroksesta ei ole otettu kaikista tiloista
materiaali-voc-mittauksia.
Auditoriosta ei ole tullut ilmoituksia oireiluista.
Kielistudiosta on saatu sisäilmaoireita.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sisäilmaryhmän näkemys oli, että Fyke I -luokan lattiaremontti on
onnistunut.
Sovittiin, että tekninen johtaja pyytää tarjoukset tietotuvan, Fyke 2 ja
kielistudion lattiaremonteista.
Tarjouskilpailun ajan seurataan Fyke 1:n tilannetta.

