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37 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 

 

 

 

 

 

 

38 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.  

 

Päätös:  
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  Kunnanhallitus 131 § 27.5.2019 

 

39 § KOULUN VÄISTÖTILAT 8.8.19 ALKAEN 

 

KH 131 § Muutamat Jämijärven keskuskoulun oppilaiden vanhemmat ja heidän 

kutsumansa sisäilmaongelmien kokemusasiantuntija ovat keskustelleet 

17.5. päättäjien kanssa ja tuoneet esiin vaatimuksen sijoittaa koulun toi-

minta sisäilmaongelmien vuoksi syksystä alkaen väistötiloihin Jämi 

Areenalle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tilaisuuteen ei ollut kutsuttu 

viranhaltijoita tai muita asiantuntijoita. 

 

Tilaisuuden jälkeen asiasta on keskusteltu kunnanhallituksen puheenjoh-

tajan kokoon kutsumassa kunnanhallituksen iltakoulussa ja toimialojen 

viranhaltijat ovat puheenjohtajan pyynnöstä tehneet yhteistyössä selvi-

tystä mahdollisesta useamman vuoden väistötilaprosessista Jämi Aree-

nassa. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa päätöksen asian esittelyn jälkeen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päättää, että koulun toimintaa kokonaisuudessaan ei ole 

tämän hetkisten tietojen mukaan mitään tarvetta siirtää Jämi Areenalle 

tai muualle väliaikaistiloihin. Ympäristöterveysviranomaisilta ei ole tul-

lut mitään sellaista uutta tietoa, etteivät koulun tilat olisi käytettävissä 

koulun pitoon normaalisti, kunnes uudet tai perusteellisesti peruskorjatut 

tilat ovat käytössä. Mikäli tilanne muuttuu, asia otetaan käsittelyyn uu-

delleen. Toimenpiteet yksittäistapauksissa, joissa terveysviranomaiset 

epäilevät henkilön oireilun syyksi koulun tiloja, selvitetään tilakysymyk-

set erikseen koulun toimesta. 

 
 

Sivistysltk 39 § Sivistyslautakunnan kokoukseen mennessä on saapunut hakemukset 

väistötilaan siirtämiseksi kolmeen oppilaaseen liittyen. Oppilailla on 

myös lääkärin todistus. Kyseiset oppilaat tarvitsevat väistötilan oppimis-

ympäristökseen 8.8.19 alkaen. Nykyisten koulutilojen osalta tehdään jat-

kuvaa sisäilmaseurantaa yhteistyössä ympäristöterveysviranomaisten 

kanssa. Työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto ja sisäilmatyöryhmä 

seuraavat tilannetta. Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön ta-

kaaminen on tärkeää. 

 

Valmistelijana asiassa on toiminut asiantuntija Tuomo Pesonen. 

 

Ehdotus (esittelijänä pj. Johanna Ihanamäki): 

Perustetaan Jämijärven keskuskoulun väistötila kunnan omaan kiinteis-

töön entiselle Nuorisovintille (Peijarintie 3) 8.8.19 alkaen. Rakennuksen 

tilat soveltuvat koulun käyttöön. Tiloissa on aiemminkin pidetty koulua. 

Lisäksi opettajien siirtyminen varsinaisesta koulurakennuksesta on help-

poa ja oppilaat voivat käyttää koulun välituntialuetta. Ruoka toimitetaan 

Pääskyn päiväkodilta tai oppilaat käyvät syömässä Pääskyn päiväkodin 
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Tuohikontin toimipisteessä. Yläkoulun oppilaille taide- ja taitoaineiden 

järjestämisessä joudutaan tekemään hiukan soveltamista. Väistötiloihin 

siirtymistä haetaan lääkärintodistuksen kera rehtorilta. Päätöksen oppi-

laan väistötiloihin siirtämiseksi tekee rehtori. 

 

Päätös: 

 

 

 

40 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 


