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Keskiviikko 6.4.2016 klo 17.30-19
Nekalan koulu, infokirjasto

Läsnä

Kirsi Kuukkanen, puheenjohtaja (hallituksen jäsen)
Sari Korhonen, sihteeri (hallituksen jäsen)
Susanna Blomqvist (hallituksen jäsen)
Pirjo Haakana
Satu Kuutti (hallituksen jäsen)
Kirsi Aaltonen-Kiianmies, koulun edustaja

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen, koska paikalla oli
neljä hallituksen jäsentä.
2. KOULUN AJANKOHTAISET ASIAT
Sisäilmasta on tullut tiedotusta Wilman kautta.
Tilan puutteen takia parakkeja ei tarvita vielä ensi vuonna, mutta jossain vaiheessa tarvittaneen.
Isoja ekaluokkia on syksyllä tulossa.
Eppu-kerhosta on tullut kyselyitä vanhemmilta. Kaupunki suunnittelee/on päättänyt, ettei ole päivähoitoa eskarilaisille päiväkodilla, vaan on Eppu-kerho klo 7-17 yhdessä koululaisten kanssa. Suurimmat
huolet vaikuttavat vanhemmilla olevan, että Eppu-kerhossa ei tarjota aamupalaa eikä kerhon ohjaajien
tarvitse olla koulutettuja. Myös kakkosluokkalaisten pääsy ohjattuun ap/ip-toimintaan aiheuttaa huolta.
Ahjola on iltapäiväkerhotoiminnan järjestäjä ainakin vielä ensi vuoden. Eskarista ekalle -tapahtumaan
pyritään saamaan paikalle kaupungin edustaja valottamaan asiaa Eppu-kerhosta.
3. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Pirjo kertoi, että käsityökerhossa vaihtui vetäjä.
Pirjo on väistymässä kerhojen vetovastuusta. Kerhojen asioita viedään jatkossa eteenpäin myös
Nekovan kokouksissa.
4. KEVÄÄN TAPAHTUMAT
28.4. on Viinikan Wappu klo 18-20. Hankinnat sovitaan sähköpostitse tarkemmin.
 ilmapallot, valinta, hinnat ja hakeminen, täyttö
o ilmapallojen kuoret on tilattava vähintään viikkoa ennen, mutta mielellään paljon
aiemmin
o Ilmapallomestareiden kuvasto löytyy netistä
o Anna-Maria valtuutetaan hakemaan ilmapallot ja kaasupullo
o Korhosen Sari lupautuu olemaan ilmapallomyynnissä ja Tommi on toivottavasti perinteiseen tapaan
 kahvila, keittäjät ja kahvilan pitäjät, tarvikehakijat (munkit, muut)
o munkit on haettu Hakaselta.
o kahvilaan ainakin Pirjo ja Kuninkaan Sari
o luokat myyvät siman
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3.5. klo 17.30 - 19.30 on Eskarista Ekalle -tapahtuma. Kirsi A aikoo hankkia leimasimen Nekovan pisteelle.
 kahvinkeittäjät, tarvikehakijat, infopiste, uusien aktiivien hankinta
o Nekova on kirjastossa viimeisellä pisteellä ja ekat vieraat tulevat noin kuuden maissa, jolloin kaiken pitää olla jo valmiina (kannattaa aloittaa viiden maissa)
o Kirsi K lupautui kahvinkeittäjäksi
o Satu tulee infopisteelle
30.5. on koululla Pihamukavat -päivä
 Kin Ballien hankinta
o Nekova kustantaa kaksi palloa Alvari-rahalla.
o Kirsi K tekee tilauksen koulun osoitteella.
o Ei tarvita nekovalaisia paikalle, koska on normaali koulupäivä
Kevätjuhla-asiat
 Stipendit, ruusut, määrä, kuka hakee
o nyt on neljä kuutosluokkaa, joille tarvitaan sekä ruusut että kielistipendit (4*40 €)
o kielellistä harrastuneisuutta osoittaneelle oppilaalle jaetaan yksi kielistipendi 40 €
o opettajat ovat päättäneet, kenelle Nekovan stipendit annetaan
o Kirsi K pitää vanhempainyhdistyksen puheen
5. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirjanpitäjä Riitalta on saatu tilit ja tilanne on hyvä. Jäsenmaksuja on maksettu merkittävästi enemmän
verrattuna edellisiin vuosiin.
Lasten ja nuorten palveluiden sekä lasten vanhempien yhteistyöryhmän Nekovan edustajaksi valittiin
väistyvän Sari Korhosen tilalle Susanna Blomqvist.
Seuraava kokous sovitaan taas Doodlen avulla.
6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.
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puheenjohtaja
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