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Läsnä

Kirsi Kuukkanen, puheenjohtaja (hallituksen jäsen)
Sari Korhonen, sihteeri (hallituksen jäsen)
Kirsi Aaltonen-Kiianmies, koulun edustaja
Susanna Blomqvist (hallituksen jäsen)
Sari Kuningas (hallituksen jäsen)
Satu Kuutti (hallituksen jäsen)
Riitta Laurikainen, kirjanpitäjä, kohta 2, lähti klo 17.10
Anna-Maria Maunu (hallituksen jäsen), lähti klo 18.05
Raija Poikela (hallituksen jäsen)

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen, koska paikalla oli
seitsemän hallituksen jäsentä.
2. TILINPÄÄTÖS 2015-2016
Riitta Laurikainen, Nekovan kirjanpitäjä, kertoi tilinpäätöksen asioista. Liitteenä tilikauden tulos ja taseerittely liitetietoineen.
3. KOULUN AJANKOHTAISET ASIAT
Nekovan jäsenkirje (ja maksulappu) jaetaan reppupostina.
Nekovan vuosikokouskutsu lähetetään taas kaikille vanhemmille Wilman kautta.
Anna-Maria ehdotti, että Nekova olisi esim. ensi syksystä alkaen olla Norssin tuen jaosto (yhdistys voi
jaoston järjestää). Tätä on jo viimekin vuonna ehdotettu, mutta asian herättelyä voisi jatkaa. Tätä perustelee mm. se, että 5- ja 6-luokkalaiset siirtynevät yläkoulun rakennukseen ensi syksynä.
4. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Muotialan musiikkikerho on jo järjestyksessä. Nekalan musiikkikerhon tilanne on vielä auki. Puutyökerho tullaan järjestämään alkuviikosta. Uutena olisi tulossa mahdollisesti Latinobic-tanssikerho ja
tekstiili- ja askartelukerho. Kirsi K kysyy myös mahdolliseen koodikerhoon vetäjää.
Kerhovastaavan tehtäviä on syyslukukauden alussa huomioida koulun toiveet ja ajankohdat. Koulun
tiedotteeseen laitetaan myös Nekovan kerhot. Vastaava kerää ilmoittautumiset sähköpostitse Nekovan
postiin ja lähettää maksulomakkeet. Ely-keskukseen on tehtävä ilmoitus 15.9. mennessä alkavista
kerhoista. Joka kuun alussa on tehtävä edellisen kuun tuntiyhteenveto ja lähetettävä se kerhonvetäjille
tarkastettavaksi ja sen jälkeen kirjanpitäjälle palkanmaksua varten. Kerhovastaava hoitaa avainasiat
vahtimestarin kanssa ja huolehtii työtodistukset kerhojen vetäjille. Kirsi K. hoitaa kerhovastaavan
hommia otona vielä hetken aikaa. Sitten Nekovalle pitää löytää uusi kerhovastaava.
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5. SYKSYN TAPAHTUMAT
Yhteistoimintapäivä on ke 7.9.
Koko koulun yhteistä vanhempainiltaa ei ole tänä syksynä. Ti 13.9. on 3-luokkalaisten vanhempainilta.
Pe 30.9. on valtakunnallinen kodin ja koulun päivä ja avoimet ovet.
Ti 9.5. pidetään Eskarista ekalle -ilta.
6. MUUTOKSET KOULUSSA
Keskusteltiin Muotialan koulun tilanteesta. Muotialan koulutalon oppilaat ovat tähän asti aloittaneet
koulunkäyntinsä Muotialassa ja siirtyneet Nekalan koulutiloihin kolmannelle luokalle. Nyt on normaalikoulu ehdottanut, että jatkossa Muotialan alueen oppilaiden koulunkäynti alkaisi Nekalassa jo ensimmäiseltä luokalta.
7. VUOSIKOKOUSASIAT JA AJANKOHTA
Vuosikokous pidetään ke 5.10. klo 18.00. Hallituksen kokous on ennen sitä klo 17.30.
8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Pohjantähti-vakuutusyhtiö lahjoittaa rahaa 4 peruskoulun vanhempainyhdistyksen toimintaa. Haku on
auki 30.9. asti. Kirsi K. kirjoittaa hakemuksen ja lähettää kommenttikierroksen hallituksen jäsenille.
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
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