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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
Molemmat Nekovan kuviskerhot päätettiin lopettaa osallistujien vähyyden vuoksi.
Kokkikerhot alkavat ke 6.2. ja kerhot on täytetty ilmoittautumisjärjestyksessä. Kokkikerhojen alkamisaika on jo klo 13.15, jolloin 5.- ja 6. luokkalaiset eivät pääse lukujärjestyksen takia mukaan.
Koodikerhon vetäjä ei pystynyt jatkamaan, joten kyseistä kerhoa ei keväällä järjestetä.
Kirsi lupasi kuitenkin vielä selvittää, josko vetäjä löytyisi vaikka lyhyemmälle kerholle.
Sorin sirkukselta voisi selvittää, että löytyisikö sen kautta halukkaita kerhon vetäjiä. Kevään salitilanne pitää selvittää samassa yhteydessä iltakäyttö huomioiden.
Avin avustushakemus on toimitettu eteenpäin.
5. KOULUN AJANKOHTAISET ASIAT
Kirsi on pyytänyt Nekovaa kommentoimaan koulun järjestyssääntöjä. Kännykän käyttö
välitunneilla on aiheuttanut paljon keskustelua. Koulu ei voi kokonaan kieltää kännyköiden käyttöä koululla. Alakoulun pelisääntöihin pyritään lisäämään lausuma, että känny-
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köitä ei käytettäisi välitunneilla lainkaan. Kännyköiden käytön pitäisi olla kiellettyä tunneilla silloin, ellei opettaja ole ohjeistanut käyttöä. Kirsi vie Nekovan palautteet järjestyssäännöistä koulun neuvottelukunnan kokoukseen.
Koulun neuvottelukuntaan tarvitaan huoltajajäsen Nekovasta ja hänelle varahenkilö. Valittiin huoltajajäseneksi Raija Poikela ja varajäseneksi Susanna Blomqvist.
6. JÄSENASIAT
Riitta Laurikainen, kirjanpitäjä, on laittanut tietoa uusista jäsenmaksun maksaneista.
Syksyllä on tullut 7 uutta vuosijäsentä ja 11 ainaisjäsentä maksulapun lähettämisen jälkeen.
7. NEKOVAN STIPENDIT JA MUUT KEVÄTJUHLAMUISTAMISET
Nekova on jakanut kevätjuhlassa stipendejä kaksi kappaletta jokaiselle luokalle (3A ja
3B jne.). Nekovalta meni stipendeihin rahaa 750 € viime lukuvuonna. Keskusteltiin, että
1.- ja 2.-luokkalaiset saisivat Nekovalta kaksi stipendiä luokaltaan (tyttö ja poika). 3. luokasta eteenpäin Nekova voisi jakaa vain yhden stipendin luokalleen. Nekovan on ohjeistettava tarkemmin stipendien myöntämisen periaatteet. Tsemppistipendit ja kielistipendit
pysyvät edellen Nekovan valikoimassa. Kirsi toimittaa Nekovalle kokonaislistan stipendeistä. Päätettiin palata tähän stipendiasiaan myöhemmin keväällä.
Nekovan ruusut halutaan edelleen ojentaa 6.-luokkalaisille kevätjuhlassa. Keskusteltiin
ruusujen hankintapaikasta. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
LINJAMUUTOSTEN KOMMENTOINTI JA KANNANOTON LAATIMINEN
Nekalan koulun oppilaita kuljettavat linjat 31 ja 12 ovat muutoksen/lakkautuksen kourissa ratikka-aikaa (v. 2021 alkaen) koskevassa linjastosuunnitelmassa. Keskusteltiin
linjamuutoksista Susannan tulostaman luonnoksen perusteella. Muotialasta pääsisi
edelleen pitkän kaavan kautta, mutta Hallilasta huonommin (vaihtoyhteydellä). Susanna
laatii Nekovan kannanoton koulupiirin alueen linjaan 31.
8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
KEVÄÄN TAPAHTUMAT
Viinikan wappu on maanantaina 29.4. Kahvin ja munkin myynti ei nykykonseptilla ole
toimivaa, koska kilpailijoita on ilmaantunut. Pallomyynnissä Nekovalla on ollut yksinoikeus. Palataan tähän seuraavassa kokouksessa.
Eskarista ekalle -tapahtuma on tiistaina 7.5. klo 17.30-19.30.
Unicef-kävely on torstaina 9.5. klo 9.05-13.15.
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Kevätjuhla on keskiviikkona 22.5. klo 18 (alustava tieto). Alakoulun oppilaiden juhla on
päivällä ja illalla on esiintymiset, johon mahtuvat myös vanhemmat. Nekovan ruusut 6luokkalaisille on tarkoitus jakaa tänäkin keväänä.
UUDEN KIRJANPITÄJÄN REKRYTOINTI
Nykyinen kirjanpitäjä Riitta Laurikainen jättää tehtävänsä tämän kevään jälkeen. Riitta
auttaa tarvittaessa seuraajan hankkimisessa. Tilitoimisto on mahdollinen vaihtoehto.
KEVÄÄN KOKOUSPÄIVÄT
Kokouspäivistä keskusteltiin ja mietittiin viisastenkiveä, miten saataisiin osallistujia paikalle. Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 11.3 tai tiistaina 12.3. Suvi tekee
tästä vielä Doodle-kyselyn.
LEIRIKOULUTUEN ASIAA
Keskusteltiin yleisesti leirikoulutuista luokille ja päätettiin käsitellä kukin tapaus tilannekohtaisesti.
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Suvi Mattila
puheenjohtaja

Sari Korhonen
sihteeri

