Nekalan koulun Vanhempainyhdistys ry
Lounaantie 2
33800 Tampere

PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:

Maanantai 15.4.2019 klo 17.30-19.40
Kuokkamaantie 16, H-siiven KAKS10 56

Läsnä

Suvi Mattila, kokouksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen)
Sari Korhonen, hallituksen sihteeri (hallituksen jäsen)
Jaana Lindblad (hallituksen jäsen)
Hanna-Leena Rautaoja (hallituksen jäsen)
Susanna Blomqvist (hallituksen jäsen)
Kirsi Aaltonen-Kiianmies, koulun edustaja

1 (3)

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.
2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista.
4. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Avilta saatu 5400 € avustusta kerhotoiminnan järjestämiseen.
Tanssikerho on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin. Kokkikerhot on nyt pidetty. Muotialan musiikkikerho jatkaa vielä vähän aikaa.
5. KOULUN AJANKOHTAISET ASIAT
7.5. on Eskarista ekalle -tapahtuma klo 17.30-19.30 Kuokkamaan tien rakennuksen ruokalan
aulassa. Nekova voisi kerätä vanhemmilta ideoita vaikka kerhotoiminnan järjestämiseen. Kirjastolta on luvattu kirjastonhoitaja paikalle. Nekova lupasi järjestää kahvituksen, mehut ja keksit.
Tulevien eskarilaisten määrä on n. 72. Jaana ja Susanna lupasivat alustavasti tulla paikalle.
Kevätjuhla on ke 22.5.
Lauantaina 1.6. on lyhyt tilaisuus, laulajaiset ja todistusten jako. Luokanopettajat tiedottavat tarkemmin näistä.
6. NEKOVAN STIPENDIT KIRSIN LÄHETTÄMÄN LISTAN PERUSTEELLA
Käytiin läpi Kirsin kokoama stipendilista. Se on viime kokouksessa päätettyjen stipendien mukainen Nekovan osalta. Nekova esitti toivomuksen, että samoja oppilaita ei palkita joka vuosi,
vaan mahdollisimman monella olisi mahdollisuus saada stipendi alakoulun aikana.
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7. VIINIKAN WAPPU
Viinikan wappu on ma 29.4. klo 18. Paikalle pääsee näillä näkymin ainakin neljä nekovalaista
kahvilaan ja ilmapallomyyntiin. Paikalle pitää tulla jo hyvissä ajoin, kahvinkeittäjä jo ennen viittä.
Kahvinkeitto opastetaan nekovalaisille tulevana torstaina päivällä.
Munkit on tilattu. Ilmapallot ja kaasupullo on tilattu. Nanna tekee hinnaston myyntipaikalle eli kuvat ja hinnat. Kahvilaan on hankittava mukit ja muut tykötarpeet, mm. pillimehut. Raija on tehnyt
hyvän listan hankinnoista.
Nekovalla ei ole vaihtokassaa nyt ollenkaan. Se pitää nyt hankkia uudelleen ja Susanna lupasi
hoitaa asian. Sarilta tulee toinen vaihtokassa ilmapallomyyntiin. Suvilla on kaksi lipasta.
8. KIRJANPITÄJÄN OIKEUKSIEN VAIHTO
Miia Rinne on Nekovan uusi kirjanpitäjä Riitta Laurikaisen jäädessä pois. Päätettiin alustavasti
siirtää 1.9. alkaen Riitta Laurikaiselta Miia Rinteelle seuraavat oikeudet:
1)
2)
3)
4)

oikeus palkkoihin
oikeus verotietoihin
oikeus tulorekisteriin
tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset.

9. NEKOVAN JA NORSSIEN TUEN YHDISTÄMINEN
Edellisessä Norssin tuen kokouksessa on ollut Jaana ja Suvi mukana. Kokouksessa on aloitettu
keskustelu Nekovan ja Norssin tuen yhdistämisestä. Toiminta on samankaltaista, mutta vain
Nekovalla on kerhotoimintaa. Norssin tuki on toimittanut omaa lehteä Norssilainen, joka on päätetty muuttaa digitaaliseksi seuraavasta lehdestä alkaen.
Helpoiten yhdistymisprosessi menisi niin, että toinen lakkautetaan ja sulautetaan jäljellejäävään.
Jäsenyys ei jatku automaattisesti uudessa yhdistyksessä. Voidaan tehdä edelleen päätös, että
jäsenet siirtyvät uuteen yhdistykseen, mutta siihen on oltava kultakin jäseneltä suostumus.
Yhdistäminen voisi olla ajankohtaista jo tulevana syksynä. Suvi on kysynyt neuvoa vanhempainliitolta ja sieltä saa apua käytännön asioissa.
Hallituksen jäsenten ideaalimäärä olisi enimmillään 12 hlöä yhtenäiskoulussa. Hallituksen alla
voi toimia jaoksia, esim. tapahtumajärjestäjät tai kerhotoiminnan järjestäjät.
Jatketaan keskustelua yhdistymisestä.
10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Norssin tuen kokouksessa on käynyt viime viikolla Seppälän koulukuvat ja tarjous on pyydetty.
Toukokuussa tehdään päätös, mistä koulukuvaus otetaan.
Syksyllä on Turvallinen koulupolku -iltatapahtuma 27.8. Norssilla. Tapahtumassa on taitorataa
ja pyörän katsastusta yms. Vanhempainyhdistyksestä on hyvä olla jonkun paikalla ja osallistua
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vaikka pyöräkorjaajan kustannuksiin. Haluttaisiin myös, että syksyllä turvalliseen koulupolkuun
liittyen aikuinen ohjaisi ns. elävää koulubussia eli kävellen lapsia koululle. Tässä voisi olla vanhempainyhdistyksellä jotain roolia.
6B:n leirikouluavustus on maksettu.
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Suvi Mattila
puheenjohtaja

Sari Korhonen
sihteeri

