Nekalan koulun vanhempainyhdistys ry
Lounaantie 2
33800 Tampere

PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:

Maanantai 22.5.2017 klo 17-18.20
Nekalan koulu, infokirjasto

Läsnä

Suvi Mattila, kokouksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen)
Sari Korhonen, sihteeri (hallituksen jäsen)
Leila Alivuotila (hallituksen jäsen), paikalle 17.30
Susanna Blomqvist (hallituksen jäsen)
Sari Kuningas (hallituksen jäsen)
Johanna Into (hallituksen jäsen)
Raija Poikela (hallituksen jäsen)
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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
Alakoulun kevätjuhla on la 3.6. klo 10 yläkoulun salissa.
5. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Kerhot ovat loppuneet. Liikuntakerho oli viimeisellä kerralla Megazonessa. Nekova hyvitti osan lippujen hinnoista.
Syksyn kerhojen vetäjiä on jo alustavasti Kirsi Kuukkanen kysellyt. Musakerhon, kädentaitokerhon ja liikuntakerhon vetäjiltä on tullut alustavaa hyväksyntää, muut eivät
ole vielä vastanneet.
Kerhovastaavan paikka olisi syksystä alkaen auki. Ellei halukkaita löydy, niin Kirsi
Kuukkanen tarvittaessa voi jatkaa myös syksystä eteenpäin kerhovastaavana.
Keskusteltiin kerhoista. Johanna ideoi arkkitehtuurin ympärille mahdollista kerhoa, josta
pojatkin voisivat kiinnostua. Nyt askartelukerhot eivät vedä poikia. Puutyökerho on toki
kiinnostanut. Susanna kyseli kokkikerhon mahdollisuutta. Siihen pitää löytyä tilat ja vetäjä. Yläkoulun puolella olisi kotitalousluokat. Kielikerho vetäisi myös osallistujia ja
myös sen järjestämistä 1. - 2. luokkalaisille ainakin keväällä voisi harkita.
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6. JÄSENASIAT
Nekovaan on liittynyt kolme uutta jäsentä. Toukokuun tietoja ei ole vielä saatu. Eskarista ekalle -tapahtumassa on kerätty listaa kiinnostuneista. Selvitään listan sijainti ja
lisätään ilmoittautuneet postituslistalle.
7. KEVÄÄN TAPAHTUMAT
Viinikan vappu tuotti 435,20 € netto. Tuotto on ihan hyvä, kun ottaa huomioon, että oli
kilpailevaa munkki/pillimehumyyntiä. Pohjakassan hankintaan pitää kiinnittää tulevissa
tapahtumissa enemmän huomiota, erityisesti tarvitaan pieniä seteleitä. Kassalipas pitäisi uusia myöskin, mielellään kaksi.
Eskarista ekalle -tapahtuma meni ihan entiseen malliin ja sujui. Jotain tarjottavia jäi yli.
Nekova on hankkinut päättäville 6-luokkalaisille kotimaisia ruusuja 68 kpl hintaan 465 €.
Stipendit on opettajakunta päättänyt ed. kokouksessaan. Nekovalta tulee 4 stipendiä
koulumenestystään eniten tsempanneille á 40 €. Lisäksi yksi 40 € stipendi suurta kiinnostusta vieraisiin kieliin osoittaneelle oppilaalle. Vielä ei tiedetä ketä nämä stipendin
saajat ovat. Suvi pitää pienen puheen koulun päättäjäisissä.
8. SYKSYN TULEVAT TAPAHTUMAT
Nekova sai alue-Alvarilta rahaa 500 €. Motoristien tuleminen peruuntuu tai vähintään
siirtyy keväälle aikataulullisista syistä. Suvi varaa esim. ensi vuoden toukokuulle motoristit.
Aikuisten tapahtuman rahat olisi käytettävä tämän syksyn aikana. Suvi ehdotti Olomoa
(http://olomo.fi). Susanna peräänkuulutti esim. Jari Sinkkosta yhteistyössä jonkun toisen koulun kanssa (Koiviston koulu, Steiner-koulu). Bull Mentulaakin voisi kysyä.
9. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Nordeasta on ilmoitettu, että Nekovalla on ollut virheellisesti aikojen alussa ollut henkilöasiakkaan pankkitili. Nordean mukaan se ei nyt enää käy, koska Nekova on rekisteröity yhdistys. Nekovan pankkitili lakkaa olemasta ja on perustettava uusi pankkitili.
Suvi menee ensi viikolla keskustelemaan pankkiin tästä asiasta ja mm. mahdollisesta
siirtymäajasta vaikka tämän tilikauden loppuun.
Tarvitaan ed. vuosikokouksen pöytäkirja, josta näkyy hallituksen jäsenet ja pöytäkirjan
ote siitä, kenellä on pankkitilin käyttöoikeus Nekovassa.
Kirjanpidollisesti tämä on myös ongelma, kun laitettu jo maksuja kesäkuulle.
Nekova ry:n tilin NORDEA FI2816825000000630 tilinkäyttöoikeudet ovat kirjanpitäjä
Riitta Laurikaisella ja Nekovan puheenjohtaja Suvi Mattilalla. Valtuutamme puheenjohtaja Suvi Mattilan avaamaan Nekovalle pankkitilin. Säilytetään tilinkäyttöoikeus kirjanpitäjä Riitta Laurikaisella.
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10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Suvi Mattila
puheenjohtaja

Sari Korhonen
sihteeri

