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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
Viinikan vappu on to 27.4. Esiintyjät ovat selvillä ja heitä on riittävästi.
Lava on vapaa -päivä on pe 28.4. klo 8-12.
Eskarista ekalle -tapahtuma on ti 9.5. klo 17.30-19.30.
Muotialan kakkosten Nekalan kouluun tutustumispäivä on 19.5..
Pelipäivä on ti 30.5. Pelataan mm. 6-luokkalaiset vs. opettajat pesäpallopeli.
Kevätjuhla on la 3.6. klo 10 alkaen (yksi juhla). Nekova järjestään ruusut ja mahdollisesti pari stipendiä päättäville 6-luokkalaisille (68 kpl). Suvi tilaa ruusut hyvissä ajoin
ennen toukokuun puoltaväliä.
5. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Kerhot pyörivät mallikkaasti. Liikuntakerhon vetäjä on vaihtunut. Kerhomaksuja on
maksamatta ja perheille lähetetään karhulaskut.
Kerhossa on oltava vähintään 6 oppilasta ja syksyn kerhojen osalta mietitään kerhojen
tilat tarkoituksenmukaisiksi.
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6. JÄSENASIAT
Nekovalla on nyt alku jäsenrekisterille olemassa. Riitta Laurikaiselta on saatu tämän
vuoden vuosijäsenten määrä eli 13 kpl. Ainaisjäsenmaksun tänä vuonna maksaneita
on 13 kpl. Kaiken kaikkiaan Nekovalla on tällä hetkellä rekisterissä 46 ainaisjäsenmaksun maksanutta vuoden 2013-2014 lukuvuoden jälkeen.
7. KEVÄÄN TAPAHTUMAT
Viinikan vapusta 27.4. seuraavaa:
Nekova järjestää kahvion ja ilmapallomyynnin. Munkkeja, pillimehuja ja mahdollisesti
teetä (tarkistettava) pitää hankkia, mutta kahvia, sokeria, mukeja, lusikoita ja servettejä on jo valmiina. Munkeille voisi hyvä olla paperitaskuja ja niiden tilanne on tarkistettava. Viime vuonna on tilattu 350 munkkia Hakaselta. Satu kysyy nyt kilpailevan
tarjouksen myös Kahvila Marista.
Sari lähettää ottamansa valokuvat ilmapalloista Nekovalaisille. Päätetään sitten ilmapallojen tilanne.
Kahvilaan tarvitaan ainakin pihdit, tarjottimia, teippiä, sakset ja pahvia. Termoskannujen tilanne pitää tarkastaa.
Eskarista ekalle -tapahtumaan 9.5. on tulossa nekovalaiset hoitamaan kahvitusta.
Pelipäivä on keskellä arkipäivää, joten talkoolaisia ei juuri ole tarjolla. Nekova ei ole
osallistumassa pelipäivän järjestelyihin erityisemmin, mutta saa halutessaan lähteä talkoilemaan.
8. SYKSYN TULEVAT TAPAHTUMAT
Nekova haki Alue-Alvarilta avustusta ja sitä myönnettiin 500 €. Raha on tarkoitettu koulukiusaamisen vastaisiin -tapahtumiin, joita järjestetään lapsille omansa ja vanhemmille
omansa. Motoristit tulisivat koululaisten tapahtumaan hyvin edukkaasti, mutta heidät
pitää tilata hyvissä ajoin. Motoristit saapuvat näyttävästi moottoripyörillään ja pitävät
yhteisen tilaisuuden salissa. Kirsi selvittää koululaisten tapahtumalle Kirsi-Liisalta sopivaa ajankohtaa syksylle.
Aikuisten tilaisuuteen hankitaan joku puhujavieras ja yhdistetään siihen mahdollisesti
luokkien omat vanhempainillat.
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9. AVUSTUKSET JA ALOITTEET
Kts. kohta 8.
Susanna on kirjoittanut aloitteen bussilinjasta 31. Aloite on mennyt laajalla jakelulla
mm. joukkoliikennesuunnittelijoille, joukkoliikennelautakunnalle ja varapormestari Kostiaiselle. Lisälinjoja ei ole tulossa, mutta aikatauluihin voidaan ehkä tehdä muutoksia.
Suvi lähettää muistuttavan sähköpostiviestin samalla jakelulla.
10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Keskusteltiin kielivalinnoista ja kielikerhoista. Halukkaat opettajaharjoittelijat voisivat hyvin olla vetämässä kielikerhoja ja -suihkuja koululaisille. Sekä ranskan että saksan ryhmät alkavat syksyllä.
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.
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