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Läsnä

Kirsi Kuukkanen, puheenjohtaja (hallituksen jäsen)
Sari Korhonen, sihteeri (hallituksen jäsen)
Sari Kuningas (hallituksen jäsen)
Raija Poikela (hallituksen jäsen) , lähti klo 18.30
Susanna Blomqvist (hallituksen jäsen)
Satu Kuutti (hallituksen jäsen)
Anna-Maria Maunu (hallituksen jäsen)
Kirsi Aaltonen-Kiianmies, koulun edustaja

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen, koska paikalla oli
seitsemän hallituksen jäsentä.
2. KOULUN KUULUMISET
Tiistaina 3.5. on Eskarilta Ekalle -tapahtuma klo 17.30-19.30.
Viinikan Wappu järjestetään huhtikuun loppupuolella. Kirsi lähtee kartoittamaan nuorisotoimen Jaskalta yhteistä sopivaa ajankohtaa. Nekova myy ilmapalloja, kahvia, munkkeja ja mehua, mutta ei simaa.
Vapun aattona pe 29.4. järjestetään perinteinen Lava on vapaa -tapahtuma klo 9-12.
Maanantaina 30.5. on Pelipäivä. Nekova on hakenut Alvari-rahaa kyseisen tapahtumapäivän järjestämiseksi. Oppilaskunta otetaan mukaan suunnitteluun.
Sunnuntaina 21.2. on alueen talviriehapäivä Vihiojanpuistossa ja Anna-Maria on luvannut vetää siellä
liikunnallisia aktiviteetteja lapsille.
3. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI
Kirsi oli pyytänyt vanhempainyhdistyksen jäseniltä kommentteja uuden opetussuunnitelman käyttäytymisen kriteereistä 5.-6. luokille. Kriteerit vaikuttavat olevan tyhjentävästi kirjoitettu. Kriteereistä keskusteltiin ja Kirsi avasi niitä vielä tarkemmin.
4. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Pirjo Haakana lähetti yhteenvedon kerhovastaavan tehtävistä. Anna-Maria ehdotti yhteistyötä kerhovastuun jakamiseksi ja työtapana sitä, että Nekovan kokouksissa tehtäisiin enemmän kerhoihin liittyvää yhteistyötä (mm. avustushakemusten tekeminen). Näin myös hallitus kantaa enemmän vastuuta
tämän Nekovan ydintoiminnan järjestämisessä. Nekovan on saatava uusi kerhovastaava pyörittämään
kerhotoimintaa jatkossa. Haakanan yhteenvedosta tehdään vuosikello-tyyppinen toteutus ennakoinnin
ja suunnittelemisen helpottamiseksi.
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5. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Nekova ehdotti ala- ja yläkoulun yhteistä kiusaamisen vastaista päivää, johon kutsuttaisiin Duudsonit.
Päivä voisi olla vaikka alkusyksystä koulun alun jälkeen. Nekova tekisi tapahtuman yhteydessä yhteistyötä Norssin tuki ry:n kanssa. Puheenjohtaja Kirsi kysyy tätä.
Kirsi ehdotti Nekovalle myös Pilkkoset-stipendin hakemista.
Pirkanmaan osuuskaupalla on Kannustajat-ohjelma, johon Nekova voisi yrittää hakea. https://www.skanava.fi/web/pirkanmaa/sponsorointi
Jäsenmaksujen tilisiirtolaput on jääneet jakamatta. Lupa jakaa on olemassa ja koululla voi kopioida tilisiirtolaput. Nekovan jäsenrekisteri on laitettava ajantasalle.
Anna-Maria ehdotti Sporttisaitin ottamista Nekovan kotisivujen alustaksi (esim.
http://www.tampereenjudo.net). Otetaan työn alle ennen kevään hulinoita ja tavoitteena on, että sivut
on pystyssä ennen Eskarista Ekalle -tapahtumaa.
Seuraava kokous järjestettäneen maaliskuussa. Ajankohta päätetään Doodlen kautta.
6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.
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