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1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.
2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista.
4. KOULUN AJANKOHTAISET ASIAT
Kirsi kertoi ti 17.1. olevan kakkosluokkalaisten vanhemmille kielivalintailta. Koko koulun
vanhempainilta on ti 7.2. Koulussa harjoitellaan kevään aikana viikoittain erilaisia sosiaalisia taitoja, kuten tervehtiminen, kiittäminen ja oman asian esittäminen. Ti 30.5. on
koulun pelipäivä.
5. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Kerhot jatkuvat edelleen, mutta kerhoissa on tilaa. Kirsi tiedotti tänään Wilman kautta
Nekovan kerhoista. Syksyllä kerhoissa olleita pyydetään ilmoittamaan jatkavatko keväälläkin.
6. JÄSENASIAT
Nekovalla ei ole kattavaa jäsenrekisteriä. Asiasta on toki ollut puhetta vuosien saatossa. Kirjanpitäjä Laurikainen on sitä mieltä, että on lähdettävä käymään läpi tiliotteita
ja katsottava maksaneet sieltä. Suvi pyytää kirjanpitäjältä tiliotteita. Maksuissa on viitenumero, jota maksajat ovat todennäköisesti käyttäneet.
Kirsi kysyy Kirsi-Liisalta mahdollisuutta viitepankkisiirtojen kopiointiin oppilaiden reppupostiin.
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7. KEVÄÄN TAPAHTUMAT
Koulun ajankohtaiset asiat -kappaleessa kerrottujen lisäksi on Eskarista ekalle -tapahtuma ti 9.5. Viinikan Wappu -tapahtuman tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa, mutta
se on vappua edeltävällä viikolla.
8. AVUSTUKSET
Aluehallintovirastolle on tehty kerhojen avustushakemus joulukuussa. Päätettiin hakea
kaupungin toiminta-avustusta, hakuaika on 31.1. mennessä.
9. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhdyskuntalautakunta on pyytänyt lokakuussa nopeusrajoituksista lausuntoa. Siihen
on tullut päätös, joka on luettavissa kaupungin sivuilta.
Kirsi mainitsi, että liikennelaitoksen linjan 31 aikatauluihin voisi pyrkiä vaikuttamaan.
Nekovan kannattaa olla aktiivinen, koska bussilinjoja tarkastellaan koulunkäyntialueiden uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. Tehokkainta olisi käydä keskustelemassa linjoista ja aikatauluista kirjallisen kannanoton jälkeen. 5. ja 6.-luokkalaisten siirtyminen
yläkoulun rakennukseen on huomioitava.
Motoristit https://mkkv.fi/ olisivat hyvä ryhmä puhumaan koulukiusaamisesta. Satulla on
kontakti näihin motoristeihin. Tämän ympärille voisi rakentaa keväälle jonkin tapahtuman. Mietittiin myös erilaisia luennoitsijoita, jotka voisivat kiinnostaa vanhempia laajemminkin.
Joulu- ja kevätjuhlat on rajattu nyt niin, että vain yksi vanhempi pääsee juhliin mukaan.
Tästä esitti Susanna toiveen, että voisiko sallia kaksi vanhempaa katsomaan juhlaa,
jossa oma lapsi esiintyy. Keskusteltiin myös juhlien ajankohdista ja määristä, koska
mm. joulujuhla oli keskellä arkiviikkoa aamusta.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
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