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Tietoa Norssin vanhempainyhdistyksestä 

 

Uusi kausi vanhempainyhdistystoimintaa on käynnistymässä!  

Tähän asti alakoulun vanhempainyhdistyksenä toiminut Nekova ry ja yläkoulun ja lukion 
vanhempainyhdistys Normaalikoulun Tuki ry ovat tästä syksystä alkaen yhdistyneet koko koulun 
kattavaksi yhdeksi vanhempainyhdistykseksi. Tällä tavalla voimme tehokkaammin ja yhteinäisemmin 
toimia viestinviejänä kodin ja koulun välillä luokka-asteesta riippumatta. Toimintamme tulee 
jatkumaan uuden nimen alla, joka julkistetaan vielä syksyn aikana.  

Uusi vanhempainyhdistys tulee poimimaan parhaat käytänteet molemmista yhdistyksistä ja 
toivottavasti myös luomaan paljon uusia. 

Miten toiminta näkyy koululaisesi arjessa? 

• Järjestämme koululaisille kerhoja mm. sirkuskerho, musakerho jne. 

• Tuemme luokkien retkiä  

• Hankimme välituntivälineitä 

• Organisoimme vanhojen tanssien kahvituksen 



• Olemme mukana järjestämässä tapahtumia, esim. Wiinikan Wappu ja talvitapahtuma 

• Jaamme keväisin stipendejä sekä kukitamme koulunsa päättäviä 

Vanhempainyhdistyksen perusidea onkin mahdollistaa kaikille oppilaille mukava ja toimiva 
kouluympäristö ja olla yksi lisäkäsi koulun suuntaan. Toimintamme pohjautuu yhdessä tekemiseen ja 
oivaltamiseen ja haluamme luoda matalankynnyksen mahdollisuuden kaikille vanhemmille tulla 
mukaan vanhempainyhdistystoimintaan! 

Tule sinäkin mukaan! 

Uusien aktiivien haku 

 

Uusi vanhempainyhdistys starttaa lokakuun alussa ja haluamme kutsua juuri sinut mukaan 
toimintaan! 

Mukaan voi tulla joko hallitukseen tai vaikka vain kertaluontoisesti auttamaan eri tapahtumissa. 

Hallitus kokoontuu noin joka toinen kuukausi ja kokouksissa käymme läpi ajankohtaisia asioita 
koskien mm. kerhoja, avustuksia, koulun asioita jne. Ryppyotsaisesti emme kokouksissa istu eli kaikki 
uudet rohkeasti mukaan! Uuden yhdistyksen myötä on paljon paikkoja auki niin rivihallituslaisena 
kuin puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä, kerhovastavana jne. Tule siis mukaan 
tekemään omanäköistäsi uutta vanhempainyhdistystä! 



Myös kertaluontoisesti olet tervetullut mukaan auttamaan! Jos tykkäät organisoida tapahtumia tai 
sinulla on loistava kerhoidea tai kerhonvetäjä tiedossa, niin kerro se myös meille! Tai tykkäät 
touhuta keittiössä tai auttaa vaikka ilmapallojen täytössä. Meiltä löytyy aina jotain pientä puuhaa, 
joka ei vie sinulta kuin hetken, mutta on iso apu koko yhdistykselle.  

Nekovan vuosikokous 

 

Toivottavasti mielenkiintosi heräsi!  

Nekova ry päättää kautensa ja toimintansa nykymuotoisena keskiviikkona 30.9.2020 klo 17:30 
etäkokouksella. Välittömästi tämän kokouksen perään pidämme uuden vanhempainyhdistyksen 
perustamiskokouksen.  

Olet tervetullut mukaan kokoukseen laittamalla sähköpostiosoitteesi osoitteeseen 
nekova.ry@gmail.com . Saat ilmoittautumalla linkin kokoukseen. Samalla kuulisimme mielellämme, 
jos olisit kiinnostunut jostain tietystä tehtävästä. Kokoukseen osallistuminen ei sido sinua mihinkään, 
joten rohkeasti vain mukaan! 

 

 

 

 

 



Ota yhteyttä 
Tällä hetkellä meidät löytää vielä Facebookista 
https://www.facebook.com/groups/110503685656111 

 

Nekova ry 

Kuokkamaantie 16 

33800 Tampere 

 

nekova.ry@gmail.com 

  

Voit kysyä toiminnastamme myös nykyisiltä hallituslaisiltamme, joita ovat: 

Suvi Mattila 

Jaana Lindblad 

Elina Outinen 

Miia Rinne 

Susanna Blomqvist 

Susanna Lundström 

Sari Kuningas (ent.Normaalikoulun Tuki) 

Kirsi Aaltonen-Kiianmies (opettajajäsen) 



 


