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Olemme teihin kunnan päättäjiin yhteydessä, koska olemme vanhempina huolissamme Kirkkoharjun koulun sisäilmaongelmasta. 

Koululle on perustettu sisäilmatyöryhmä, jonka pöytäkirjat ovat koulun sivuilla nähtävillä. Raporttien mukaan sisäilman 
parantamiseksi on tehty mm. seuraavia toimenpiteitä: siivousta on tehostettu mm. vähentämällä siivouskemikaaleja, poistamalla 
verhoja, tehostamalla yläpölysiivousta ja kaappien päällyssiivousta; luokissa on tehty korjaustoimenpiteitä, koululle on hankittu 
ilmanpuhdistimia 14 kpl; iv-koneet on laitettu pyörimään ympäri vuorokauden.

On hyvä, että toimenpiteitä on alettu tehdä, mutta olemme huolissamme ovatko nämä toimenpiteet riittävät takaamaan oppilaiden 
ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus? Huolemme perustuu vanhempien meille esittämiin ilmoituksiin lastensa oireiluista jota 
tukee myös sisäilmatyöryhmän 4 kokouksen pöytäkirjan maininta, että Nindux oirekyselyn tulokset ovat pahentuneet edellisestä 
kyselykerrasta.

Palvelutuotannon jaoston kokouksen 3.5.2018 pöytäkirjassa mainitaan seuraavaa: 
Palvelutuotannon jaosto 3.5.2018 § 38 "Hankintapäätös, Kirkkoharjun koulun siirtokelpoinen koulu": Kirkkoharjun koululle on 
pyydetty tarjous 240 oppilaan siirtokelpoisesta koulurakennuksesta sekä kahden samanlaisen rakennuksen optiot. 

Olemme huolissamme suunniteltujen väistötilojen vähäisestä määrästä. Koulussamme on noin 1020 oppilasta. 240 oppilaspaikkaa
on aivan liian vähän. Jos väistötilat toteutuisivat optioineen, ei määrä siltikään kata kaikkia oppilaita. Miten taataan turvallinen 
työympäristö kaikille oppilaille. Onko tarkoitus laittaa parakkiin ainoastaan eniten oireilleet? Miten tämä toteutetaan käytännössä?
Olemme huolissamme myös siitä, millä toimenpiteillä taataan oppilaiden ja henkilökunnan terveys väistötilojen tulemiseen 
saakka? 

Koulullemme ollaan tekemässä kuntotutkimus vuoden 2018 aikana. Työryhmän 5 kokouksen pöytäkirjassa mainitaan, että 
varsinainen tutkimus tehdään loppuvuodesta talvella. Olemme huolissamme, jos lisäväistötilan tarve (optioparakit) tehdään 
kuntotutkimukseen pohjautuen. Jos kuntotutkimuksen tulokset saadaan vasta vuoden 2019 alusta voi päätös optioparakeista venyä
pitkälle kevääseen.

Jo kuntotutkimusta odotellessa ja erityisesti uuden Jokirinteen koulun valmistummista odotellessa ehtii moni oppilas ja opettaja ja 
muu henkilökuntaan kuuluva sairastua. Osalla oppilaista ja henkilökunnasta ei ole vielä pahoja oireita, mutta kahden, kolmen 
vuoden aikana voivat nyt vähän oireilleet ehtiä sairastua pahasti. Voimmeko sivuuttaa esimerkiksi seuraavia oireita, joita on 
suurimmalla osalla koulumme oppilailla: koulun sivuilla olleen Nindux oirekyselyn mukaan 25-40% oppilaista on päänsärkyä tai 
pää tuntuu raskaalta ja 58-67 % oppilaista on ollut väsymystä.

Olemme huolissamme myös siitä, että sisäilman vuoksi oireilevat opettajat lähtevät koulustamme ja tilalle ei saada uusia, päteviä 
opettajia. 

Olemme huolissamme myös riittävästä tiedotuksesta. Mielestämme tiedotusta koulun tilasta, väistötilojen saatavuudesta ja uuden 
koulun rakentamisaikataulusta on lisättävä. Monet vanhemmat ovat epätietoisuudessa, missä tilassa koulumme on ja onko sinne 
turvallista lähettää lastansa opiskelemaan. Jokirinteen koulun vaiheista olemme saaneet seurata lähinnä paikallislehtien 
uutisoinnista.

Kun Te hyvät kunnanhallituksen jäsenet kokoonnutte päättämään koulumme asioista pyydämme, että otatte meidän vanhempien 
huolen todesta ja teette oikeita päätöksiä väistötilojen riittävyydestä lastemme tulevaisuutta silmälläpitäen. Uskomme, että meistä 
kaikki haluavat taata turvallisen työskentely-ympäristön lapsillemme.
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