
PÖYTÄKIRJA (1/2) 

  11.01.2016 

NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 11.01.2016 
 
Aika: Tiistai 11.1.2016 kello 18.15 
Paikka: Nopon koulu, Hyvinkää 
Läsnä: Elina Pettinen, Laura Lampikoski, Nina Partanen-Mikkola, Elina Syrjälä, Pekka 

Tukeva, Bigge Vilmunen, Pirkko Hännikäinen 
 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Elina Pettinen ja sihteerinä Laura 
Lampikoski.  

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

8.12.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 

Hyvillä mielin ollaan palailtu lomilta kouluun. Koululta kysyttiin kentän kopin 
aukiolosta. Toivottiin, että koulun loputtua pukukoppi jää auki viikolla.  
 
Leirikoulua 4. - 6. luokkalaisille pitäisi alkaa suunnitella. Leirikoulun ajankohta lienee 
on toukokuun loppupuoli. Opettajat tiedustelevat seurakunnan leirikeskusta Sääksissä 
ja muita vastaavia leirikeskuksia. 

 
4. Ystävänpäivädisco 11.2.2016 

Ystävänpäivädisko järjestetään torstaina 11.2. klo 18.00 – 20.00 ja se on tarkoitettu 1.- 
6. luokkalaisille Nopon koulun oppilaille. Hyvinkään ilmoitustaululle facebookissa 
laitettiin tiedusteluja tiskijukasta. Reppu kustantaa tiskijukan tapahtumaan. Oppilaat 
saavat toivoa etukäteen kappaleita. Oppilaskunta hoitaa toivelistat. Elina kysyy 
kaupungin nuorisotoimesta valoja lainaan. Nina tekee kutsun, joka jaetaan oppilaiden 
mukana koteihin. Elina tulostaa kutsut ja toimittaa koululle. Elina hankkii tarjottavat 
(popcorn, raffelit, hotrod, limu, vichy, mehu), tekee popcornit valmiiksi kotona ja tuo 
tarjoiluastiat kotoa (boolimaljat, kauhat, kannu, permanenttitussi). Nina tekee 
kasvomaalauksia. Teosto-maksua ei tarvitse maksaa discoon, koska se on koulussa 
suljetussa tilassa. Talkoo väki tukee koululle 17.00. 
 

5. Kevään toiminnan suunnittelua 
Puhuttiin erilaisista kerhoista. Peli-ilta (lautapelejä) järjestetään koululla joka 
kuukauden ensimmäinen torstai 3.3., 7.4 ja 12.5 klo 18-19.30. Ilmoitus tulee 
koululaisille peli-illasta wilman kautta.  
 
Talvirieha pidetään koululla tiistaina 16.2. klo 17.30-20.00. Ajatuksena tapahtumassa 
olisi myydä muurinpohjalettuja, pikkupullia ja lämmintä mehua.  
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Pihatalkoot pidetään keväällä. Varainhankintaa tehdään todennäköisesti Pilkkoset 
sukka myynnillä. 

 
6. Muut asiat 

Koulunkentän alkujäädytyksen hoiti kaupunki. Sen jälkeen jäädytyksestä on huolehdittu 
kyläläisten omin voimin. Vastaisuudessa ennen alkujäädytystä kenttä olisi hyvä lanata 
erittäin tasaiseksi. 
 
Talviurheiluvälinekirppis on lauantaina 16.1. klo10-12 koululla. 
 
Jouluarpajaisten jako tilaisuudessa päätettiin hankkia hukkaan menneiden 
jääkiekkolippujen tilalle vastaavat liput Repun toimesta. Jälkikäteen Marjo saikin uudet 
liput hukkaan menneiden tilalla. Koska palkintoliput oli jo ostettu ja jaettu voittajille, 
nämä uudet liput päätettiin jakaa Repun aktiiveille. 

 
7. Seuraava kokous on torstaina 11.2.2016 klo 17.00 (lyhyt) ennen discoa ja torstaina 10.3. 

klo 18.00 koululla. 
 
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 
 
 
 __________________________	   	   __________________________ 
 Elinan Pettinen  Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 


