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1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35.
2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista.
4. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Jaana on lähettänyt kerholaskut. Työn alla on nyt Aluehallintoviraston kerhohakemus.
Kerhoissa on ollut hyvin oppilaita paikalla. Uudet kokkikerhot ovat olleet kovasti suosittuja. Harmittavaisesti on ollut ilmoittautuneita, jotka eivät ole kuitenkaan osallistuneet
kerhoon. Tähän pyritään tekemään jatkossa käytäntö, että saadaan haamuosallistujien
tilalle aktiivisia osallistujia.
5. KOULUN AJANKOHTAISET ASIAT
Koululla on jouluinen perhetapahtuma 3.12. klo 18-20. Alakoulun luokkien on mahdollista olla myymässä tilaisuudessa.
Avoimet ovet ovat 4.12. klo 7.30-17.45. Aamulla ja iltapäivällä on toimijoiden esittelypisteitä. Nekovalla olisi mahdollisuus olla esittäytymässä. Kopioidaan vähintään taannoin
jaettuja A4-flyereitä kertomaan Nekovan toiminnasta. Jaana on mahdollisesti osallistumassa. Nekova päätti olla osallistumatta avointen ovien kahvituksen järjestämiseen.
5.12. on itsenäisyysjuhla, jonka yläkoulu järjestää ja alakoululaiset kutsutaan katsojiksi.
21.12. klo 9 on alakoulun järjestämä joulujuhla, johon vuorostaan yläkoululaiset tulevat
katsojiksi.
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Suvi on ollut koululla kokouksessa, jossa on puhuttu koulun tarpeista Nekovan suhteen.
Koulun toive on kuulostanut olevan se, että Nekova järjestäisi ohjattua välituntitoimintaa
kerhojen sijasta. Koululla on tarve aikuisille käsille. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että
Nekovan toimintaa jatketaan entisellä tavalla suunnaten edelleen painopiste kerhojen
järjestämiseen.
Nekova on luvannut kustantaa välitunneille välineitä 300 eurolla. Koulu ostaa ja lasku
sitten Nekovalle vielä tämän vuoden puolella.
6. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Tänä iltana 19.11. on myös esi- ja alkuopetuksen järjestämistä koskeva keskustelu- ja
tiedotustilaisuus Muotialatalolla. Keskusteltiin Nekovalta pyydetystä kannanotosta. Odotetaan Norssilta tulevaa tiedotetta ottamatta sen enempää kantaa asiaan.
Nekalan kirjasto on saanut tänään kaupungilta jatkorahoituksen ja toiminta taataan jossain muodossa.
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.
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