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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 11.8.2016 
 
Aika: Torstai 11.8.2016 kello 18.00 
Paikka: Nopon koulu, Hyvinkää 
Läsnä: Elina Pettinen, Laura Lampikoski, Elina Syrjälä, Nina Partanen-Mikkola, Marjo 

Nikko, Jonna Kallio, Pekka Tukeva, Miia Örri, Mari Laakso 
 
 
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 

26.5.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3.   Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 

Koululle saatiin uusia kalusteita mm pöytiä ja kaappeja. 
 
Halosen terveisten mukaan kaikille kyläkouluille tehdään kuntotarkastus. Oppilaiden 
toilettitilojen kunnostusta on pyydetty. 
 
Uusina tuntiopettaja koulussa aloitti Selina Tuomaala (käsityö ja liikunta) ja Hanna 
Förström (ruotsi). Jyri Weltner on uusi kouluisäntä. Tänä vuonna koulussa aloitti 76 
oppilasta. 

 
4.   Nopon kyläpäivä 11.9. klo 12-15 

Reppu järjestää kahvion. Leipomisista sovitaan sähköpostilla. Myydään grillimakkaraa 
(100 kpl, Pekka hoitaa) ja muurinpohjalettuja (Marjo hoitaa). Kysytään tuote-
esittelijöitä tapahtumaan (Tupperware/Laura, Me&I+Orifame/Elina P., 
käsityöntekijä+Silverjungle/Nina). Järjestetään pihakirppis ja myyntipaikka maksaa 5 
€ (Nina hoitaa).  
 
Marjo Jyrkinen lupasi hoitaa kyläpäiville haitarin soittajan, poni ratsastusta. 
 
Elina P. etsii yhteistyökumppania match show järjestämiseen (epävirallinen 
koiranäyttely) kyläpäillä. Miia on lupautunut avustamaan koiranäyttelyssä. 

 
5.   Muut asiat 

Päätettiin, että Reppu kustantaa leikki/urheilu välineitä koululle. Yhteensä 
hankintoihin on käytettävissä 700 €. Koulu tilaa tarraliivi, pallo ja kilpi setti (n. 400 €). 
Oppilaat saavat päättää mitä muita välineitä tilataan (300 €). Ninan selvittää mitä 
frisbeegolf korit ja kiekot maksavat. 
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Nopon päiväkoti ryhmästä kyseltiin voisiko Reppu kustantaa halpoja tabletteja tai 
amppari koodaus pelin. Reppu päätti antaa tablettien hankintaan maksimissaan 350 €. 
Nopon ryhmän tulee hoitaa hankinta itse (lasku/kuitti Repulle). 

 
6.   Seuraavat kokoukset ovat tiistaina 6.9. klo 18.00 ja vuosikokous keskiviikkona 21.9. klo 

18.00 koululla. 
 
7.   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55. 
 
 
 __________________________	   	   __________________________ 
 Elinan Pettinen  Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 


