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1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.3.
2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista.
4. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Kerhoissa on ollut hyvin porukkaa. Jalkapallokerho on siirtynyt alakoululta yläkoulun
saliin ja päivä on vaihtunut tiistailta keskiviikolle.
Avin avustushakemukseen ei ole tullut vielä päätöstä. Päätös tullut viime vuodeltakin
vasta huhtikuun lopulla.
5. KOULUN AJANKOHTAISET ASIAT
Kirsi kertoi syksyn järjestelyistä. Vasta syyslomalta eteenpäin on käytössä parakit yläkoulun pihalla. Vielä ei ole varmaa, että mitkä luokat parakkeihin siirtyvät. Välituntileikkejä varten pihaan suunnitellaan välineistöä. Nekova sai Etelä-Alvarilta 300 € välituntivälineiden hankkimiseen. Koulu voi ehdottaa, mitä rahalla hankittaisiin.
Moottoripyöräilijöiden vierailu koulukiusaamista vastaan toteutuu keskiviikkona 9.5. Aamulla on ensin Unicef-kävely ja sitten klo 10.50 saapuvat motoristit.
Eskarista ekalle -tapahtuma on tiistaina 8.5. klo 17.30. Nekovasta riittää pari-kolme
henkilöä keittämään kahvia ja infoamaan Nekovan toiminnasta kirjaston tiloihin.
Tukioppilastoiminnan ohjaajat ovat lähestyneet Nekovaa aiheella pääsiäistempaus.
Ohjelmassa olisi mm. pienten pääsiäismunien piilotusta ja niiden etsimistä vihjeiden
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perusteella Kuokkamaantien koululla oleville luokille. Nekova lupasi rahoittaa tempausta pyydetyllä 20 eurolla. Tukioppilaat järjestävät myöhemmin keväällä jotain kivaa
tempauksesta poisjääville alakoulun luokille.
6. KEVÄÄN TAPAHTUMAT
Viinikan Wappu on to 26.4. klo 18-20. Nekova järjestää kahvion ja ilmapallomyynnin.
Kirsi on keskustellut Kalervon kanssa siitä, että jos saisi ruokalan puoliksi käyttöön.
Nekova hankkii pöydille kertakäyttöliinoja, että pöytien pinnat pysyvät puhtaina. Nekovalla on yksinmyyntioikeus munkkeihin. Satu hankkii 300 munkkia Hakaselta.
Munkkeja, pillimehuja, teetä kahvia, sokeria, mukeja, lusikoita ja servettejä on hankittava huomioiden aikaisemmin hankitut. Munkeille pitää olla paperitaskuja. Kahvilaan
tarvitaan ainakin pihdit, tarjottimia, teippiä, sakset ja pahvia. Termoskannujen tilanne
pitää tarkastaa. Suvi selvittää Raijalta mahdollisuuden hoitaa kahvilaan liittyvät hankinnat.
Johanna tekee pallotilauksen.
Alakoulun kevätjuhla on torstai-iltana 24.5. Nekova rahoittaa muutamia stipendejä á 40
€ oppilaille. Tarvitaan ruusujen hankkimista varten päättävien 6.-luokkalaisten määrä.
Lauantaina 2.6. lauletaan vain suvivirsi ja jaetaan todistukset luokissa. Näiden tilaisuuksien osalta suunnitelmat voivat toki vielä elää.
7. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirjaston Raija on lähestynyt Nekovaa lukukampanja-idealla. Kirjasto hallinnoisi tapahtumaa ja tarkoitus olisi kannustaa lukemaan ja pois laitteiden ääreltä. Voittajalle/voittajille Nekova päätti pyydetyn mukaisesti lahjoittaa rannekkeita vaikka Särkänniemeen tai
SuperParkiin.
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.
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