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Hyvät kunnanvaltuuston jäsenet,
Olemme olleet yhteydessä jo palvelutuotannon lautakuntaan ja kunnanhallitukseen koska olemme vanhempina
huolissamme Kirkkoharjun koulun sisäilmaongelmasta. Lähestymme nyt Teitä, koska päätätte kouluamme koskevasta
tärkeästä asiasta, väistötiloista.
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 oikeudenmukaista laittaa parakkiin ainoastaan eniten oireilleet ja
sivuuttaa vähemmän oireilevien tarve? Kummastelemme myös sitä, millä toimenpiteillä taataan oppilaiden ja
henkilökunnan terveys väistötilojen tulemiseen saakka?
Koulullemme ollaan tekemässä kuntotutkimus vuoden 2018 aikana. Koulun sisäilmatyöryhmän 5 kokouksen pöytäkirjassa
mainitaan, että varsinainen tutkimus tehdään loppuvuodesta talvella. Ymmärrämme, että kuntotutkimus täytyy varmasti olla
pohjalla lisäväistötiloista (optioparakit) päätettäessä. Meistä riippumattomista syistä kuntotutkimusta ei jostain syystä ole
vieläkään tehty. Kummastelemme asiaa, sillä koulun sisäilmatyöryhmän 2 kokouksen pöytäkirjassa 17.11.2017 mainitaan,
että: Kuntotutkimus kilpailutetaan ja tilataan tämän vuoden puolella. Olemme huolissamme siitä, että päätös
optioparakeista voi venyä pitkälle kevääseen, jos kuntotutkimuksen tulokset saadaan vasta vuoden 2019 alusta.
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 2540% 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. On myös epäselvää, minne ilmoituksen oireilevasta lapsesta voi tehdä.
Jokirinteen koulun vaiheista olemme saaneet seurata lähinnä paikallislehtien uutisoinnista.
Kun Te hyvät kunnanvaltuuston 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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