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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 2.5.2016 
 
Aika: Tiistai 2.5.2016 kello 18.00 
Paikka: Nopon koulu, Hyvinkää 
Läsnä: Elina Pettinen, Laura Lampikoski, Elina Syrjälä, Nina Partanen-Mikkola, Marja 

Jyrkinen, 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 

5.4.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3.   Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 

Koululta kysyttiin Repun mielipidettä valokuvauksesta. Oltiin kohtalaisen tyytyväisiä 
edelliseen kuvaajaan. Toivottiin että kuvaaja on paikallinen. 
 
Alaparakki lähtee kesän aikana. 
 
Seuraavan vuoden opettajat ovat selvinneet. Käsityö ja liikunta tuntiopettaja tulee sekä 
ruotsin tuntiopettaja. Lauri lähtee toisiin töihin. 
 
Leirikoulun ohjelma alkaa muotoutua. Kolme erilaista toimintapistettä, ensiapu, 
kalastus ja melonta. Vanhempia on ilmoittautunut vähän valvojiksi. Leirikouluun 
lähdetään aamusta koululta ja leirikoulusta palataan koululle seuraavana päivänä 
lounastamaan ja koulu loppuu lounaaseen. Lounas tulee koululta. Reppu kustantaa 
Pienestä ravintolasta toimitettavan päivällisen, lettutarpeet, makkarat, kuljetukset ja 
majoituksen. Koulu kustantaa melonnan.  
 
Ensi vuonna kouluun tulee kolme yhdysluokkaa. 1.-2. luokka (Anna) ja 2.-3. luokka 
(Mari), 4. luokka (Susanna) ja 5.-6. luokka (Pirkko). Kaikki oppilaat opiskelevat ensi 
vuonna ylätalossa. Tietokoneluokka puretaan ja koneet siirretään luokkiin.  

 
4.   Toukotapahtuma 

Toukotapahtuma järjestetään koululla 15.5.2016 klo 12-16. Elina P. kysyy kaupungin 
tilapalvelulta koulua käyttöä Toukotapahtumaan (julkinen tilaisuus). Tilaisuudessa on 
tuote-esittelyjä Oriflame, hunaja, Aloevera?, käsityömyyjä, Tupperware, Me&I, 
Puutarhahaltija. YouMove-liikuntakeskuksesta tulee ohjelmaa jumppasaliin. 
Tapahtumassa järjestetään pihakirppis. 
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Reppi pitää kahviota, jossa on tarjolla leivonnaisia, kahvia, teetä ja mehua. Lisäksi 
tapahtumassa myydään grillimakkaraa. Leivonnaisia leipoo Laura (sitruuna 
muffineita), Elina P., Elina S., Bigge ja mahdollisesti Kaisa Mäntylä, Monika ja Jonna. 
 

5.   Peli-ilta 12.5. 
Peli-iltaan 12.5. klo18-19.30 voi Bigge ja Nina tulla valvojiksi, jos muita ei ole.  

 
6.   Syksyn suunnitelmat 

Marja Jyrkinen toi kyläyhdistykseltä terveisiä. Toivottaisiin, että voidaan vielä 
yhdessä järjestää Noppo-päivä. Ehdotettiin päiväksi 11.9.2016 klo 12-15. 
-   Haitarin soittoa 
-   Poniratsastusta 
-   Match show (koiranäytös), pääsymaksu 
-   Kahvio 
-   Pihakirppis 
-   Seurakunta 
-   Tuote-esittelyjä? 

 
7.   Muut asiat 

Päätettiin, että Reppu kustantaa koululaisten kuljetukset YouMove-
liikuntakeskukseen.  
 
Päätettiin, että Reppu jakaa Kiva kamu ruusut, 6 kpl ja stipendit (liikunta, luovuus ja 
tsemppari, á 20 €) ja Marjo hoitaa ne. 
 
Reppu on lupautunut pitämään Hyvinkää Rastin iltarasti suunnistus tapahtumissa 
kahviota (28.4., 2.6. ja 22.9. yösuunnistus). 
 

 
8.   Seuraava kokous on torstaina 26.5. klo 18.00 koululla. 
 
9.   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 
 
 
 __________________________	   	   __________________________ 
 Elinan Pettinen  Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 


