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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 6.9.2016 
 
Aika: Tiistai 6.9.2016 kello 18.00 
Paikka: Nopon koulu, Hyvinkää 
Läsnä: Elina Pettinen, Laura Lampikoski, Nina Partanen-Mikkola, Marjo Nikko, Jonna 

Kallio, Susanna Matero-Gört, Sari Rimpiläinen, Lisa Färd-Lindblad 
 
 
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 

11.8.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 

Opettajalla oli terveisinä, että kaupungilta tulee myös rahaa liikuntavälineisiin. Kun 
parakki siirretään pois, harkitaan tilalle liikuntavälineitä esim. frisbeegolfkoreja. 
Parakin pois vienti on lokakuun loppuun mennessä. Koulunkäynti sujuu normaalisti. 
Tietokoneiden kanssa on hieman ongelmia.  

 
4. Nopon kyläpäivä 11.9. klo 12-15 

Koulu on virallisesti pyydetty käyttöömme kyläpäiville. Koulu avataan n. klo 11.00 
järjestelyjä varten. 
 
Reppu järjestää kahvion.  

• Jonna/mokkapalat 2 pellillistä 
• Nina/omenapiirakka 
• Elina P./juustokakku gluteeniton x 2 
• Bigge/keksit? 

 
Elina P. tuo myyntirasioita ja ostaa maidon, ketsupin, sinapin sekä mehun. 
Kertakäyttöastioita pitäisi olla riittävästi. Myydään grillimakkaraa (Pekka varannut 
100 kpl makkaroita ja grillin) ja muurinpohjalettuja (Marjo hoitaa, 3 litraa taikinaa, 
hillo, kermavaahto). Grilliä varten Elina P. ja Laura tuo kaasun. 
 
Tapahtumaan tulee tuote-esittelijöitä Tupperware, Me&I, Orifame, käsityöntekijä ja 
hunajan myyjä. Seurakunta tulee myös tapahtumaan. Järjestetään pihakirppis ja 
myyntipaikka maksaa 5 € (Nina hoitaa).  
 
Marja Jyrkinen lupasi hoitaa kyläpäiville haitarin soittajan ja poni ratsastusta Mallun 
tallillta. 
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5. Vuosikokous 

Marjo hoitaa ilmoituksen lehteen, missä on kokouksen esityslista. Vuosikokousta 
varten Marjo hoitaa menneen kauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja pyytää 
toiminnantarkastajan lausunnon tilikaudelta 2015-2016 Tanja Harju-Koskelta. Elina P. 
tekee toimintasuunnitelman tälle lukuvuodelle (2016-2017). 

 
Erovuorolaisia ovat Marjo Nikko, Laura Lampikoski, Nina Partanen-Mikkola. Kaikki 
ovat antaneet suostumuksensa jatkokaudelle. 
 

6. Syksyn varain keruu 
Puhuttiin syksy varain keruusta. Seuraavista myytävistä tuotteista keskusteltiin 
sponssiboxi (mars, twix, snickers, milkyway), Mosho tuotteet (mm. suihkushampoita 
ja vartalovoiteita), Kouvolan lakritsin personoitu lakulaatikko, metrilaku, 
Positiivareiden joulukalenteri ja Jokioisten leivän pakastetuotteet. Päätettiin ottaa 
myyntiin Mosho tuotteet. Laura selvittää toimitusajan, jotta tuotteita voisi tilata esim. 
joululahjoiksi ja ne voitaisiin jakaa tilaajille joulumyyjäisissä 26.11. Päätettiin ottaa 
myyntiin Positiivareiden joulukalenteri 100 kpl joulumyyjäisiin. Jokioisten leivän 
pakastetuotteita sovittiin otettavaksi myyntiin alkuvuodesta 2017. 

 
7. Muut asiat 

Reppu on lupautunut hoitamaan kahvituksen ja makkaran myynnin Hyvinkään rastin 
iltarasteilla 22.9. Nopossa. Elina P. on yhteydessä Hyvinkään rastiin tapahtumasta. 

 
8. Seuraavat kokoukset ovat vuosikokous keskiviikkona 21.9. klo 18.00 koululla ja torstaina 

6.10. klo 18.00 koululla. 
 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Elinan Pettinen  Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 


