Nekalan koulun vanhempainyhdistys ry
Lounaantie 2
33800 Tampere
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Aika:
Paikka:

Maanantai 21.5.2018 klo 17.30-18.50
Nekalan koulun infokirjasto

Läsnä

Suvi Mattila, kokouksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen)
Sari Kuningas (hallituksen jäsen)
Jaana Lindblad (hallituksen jäsen)
Raija Poikela (hallituksen jäsen)
Leila Ali-Vuotila (hallituksen jäsen)
Kirsi Aaltonen-Kiianmies, koulun edustaja
Hanna Virhiä-Särkäs, apulaisrehtori
Johanna Into (hallituksen jäsen)
Elina Outinen (hallituksen jäsen)
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1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34
2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista.
4. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Avilta saatu 4k€ kerhojen järjestämiseen. Rakentelukerhon Laura ei enää jatka ensi
kaudella. Työtodistuksia pyydetty kerhojen ohjaajien taholta.
5 kpl maksamattomia kerhomaksuja as per 28.4.2018.
Puutyökerhon päättymispäivä epäselvä.
a. syksyn tilanne:
i. välituntifutis: tilaongelma, ei voida lyödä lukkoon vielä (Hanna V-S)
ii. tukiopetusfutis: tilanne sama kuin yllä
iii. mietitään kokkikerhoa, pitää selvitellä olisiko koulun kerho vai Nekovan kerho
iv. Koodi-kerhon Eero on jatkamassa tarvittaessa
v. Mirja valmis jatkamaan kuvis-/askartelukerhoa (2 kerhoa, vanhemmille
tarkoitettu voitaisiin lakkauttaa, ei tarpeeksi väkeä)
vi. Koulu tekee kyselyn oppilailta heidän toiveistaan, palataan sitten jos ja
kun järjestetään muuta, kuka maksaa etc.
vii. Rakentelukerho 2017-2018, ei aina ole ollut tarpeeksi väkeä, pohditaan jatkoa.
viii. Syksyllä jatketaan kerhoasioiden kimpussa
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5. KOULUN AJANKOHTAISET ASIAT
Nekovan tarvikkeita ei voi siirtää ylönorssin puolelle, ellei niitä voi pestä , käytännössä
vain termari. Nekova saa tavaroilleen kaapin sieltä. Folioilmapallot on vietävä jonkun
autotalliin tai muuhun vastaavaan tilaan.
Ke 23.5. vanhempainilta yläkouluun siirtyvien vanhemmille
To 24.5. kevätjuhla. Nekova jakaa ruusut 6-luokkalaisille.
Pe 25.5. yläkouluun siirtyvät tutustumassa yläkoulun tiloihin
Retkipäivä 29.5. Nekova maksanut osuutensa Suomenlinnan reissusta (5b-6 luokkalaiset).
Retkiä eri suuntiin, Vapriikkiin, Heurekaan etc.
Ke 30.5. pelipäivä.
La 2.6. todistusten jako
Välituntivälineiden hankinta: 300€ saatu Etelä-Alvarilta. Kysytään syksyllä lapsilta, mitä
he haluavat. Oppilaskunta selvittää.
6. JÄSENASIAT
Ei uusia jäseniä.
7. KEVÄÄN TAPAHTUMAT
To 24.5. kevätjuhla, ruusut tilattu.
Stipendit jaetaan todistustenjakopäivänä.
-

Koulu antaa 20€ stipendin kahdelle oppilaalle per jokainen 3-6 luokka
Koulu antaa kirjapalkinnon 1-2 luokkalaisille (tytölle ja pojalle jokaisella luokalla)
Nekova antaa tsemppistipendin 1/per 6-luokka (40€)
Nekova antaa kielistipendin 40€ yhdelle 6-luokkalaiselle
Nekova hoitaa stipendit kuoreen nimilistan saatuaan
Joku opettaja hakee kirjapalkinnot.
Stipendien saajat julkistetaan juhlassa.

8. MUUTA MAHDOLLISET ASIAT
- Wiinikan Wappu -konseptin uudistus, paikka vaihtuu.
- Tietoturva-asetus voimaan 25.5.2018. Jäsenrekisteri toimitettu Riitalle (sisältää vain
nimen).
Kerholaisten osalta täyteteään oma, Jaana toimittaa Riitalle.
- Nekovan kaapin tyhjennys. Sovitaan päivä.
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9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

Suvi Mattila
puheenjohtaja

Raija Poikela
sihteeri

