
PÖYTÄKIRJA (1/2) 

  8.12.2016 

NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 8.21.2016 
 
Aika: Torstai 8.12.2016 kello 18.00 
Paikka: Nopon koulu, Hyvinkää 
Läsnä: Elina Pettinen, Laura Lampikoski, Elina Syrjälä, Marjo Nikko, Pirkko Hännikäinen, 

Pekka Tukeva 
 
 
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 

21.11.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 

Valtakunnallisesti opetushallitus on linjannut, että kännykkä kielto rikkoo oppilaiden 
sananvapautta. 
 
Koulussa pitää laatia tasa-arvosuunnitelma. Puhutaan ja kohdellaan tasapuolisesti 
kaikkia (tyttöjä, poikia ja muunsukupuolisia). Asiasta on myös keskusteltu oppilaiden. 
 
Tavallisia joulujuhla tohinoita on koululla. 

 
4. Yhteenveto talvimyyjäisistä 

Talvimyyjäiset menivät hyvin. Alku järjestelyyn olisi voinut varata enemmän aikaa. 
Leivonnaiset ja askartelut tekivät hyvin kauppansa ja onnenpyörä oli lasten mieleen. 
Positiivareiden joulukalentereita, joulukortteja ja villasukkia jäi seuraaviin myyjäisiin. 
 
Puuroa jäi melko paljon. Ensi vuonna ei tarjota puuroa mutta jotain suolaista voisi olla 
myytäväksi. Kahvia kaivattiin myyntiin. 
 
Ensi vuonna myyjäisilmoitukseen lisätään repun tilinumero ja lapun palautus (mitä 
askartelee/leipoo, tuo säläarpajaispalkintoja tai maksaa kannatusmaksua).  

 
5. Kauneimmat joululaulut –ilta 12.12.2016 

Tilaisuus alkaa koululla 18.00 koululla. Tarjoiluavuksi tulee Marjo H. ja Elina P. klo 
17.30. Seurakunta tuo tortut. Reppu kustantaa tilaisuuteen glögit ja piparit. Ilmoitus 
tilaisuudesta laitetaan myös Herusten facebookkiin. 
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Tilaisuus on 4. luokassa. Maanantaina jokainen oppilas tuo koulupäivän päätteeksi 
oman tuolinsa 4. loukkaan. Reppulaiset järjestävät tuolit riviin. Koululaiset vievät 
seuraavana aamuna tuolit omiin luokkiinsa. 

 
6. Jouluaskartelu 14.12.2016 

Tapahtuma alkaa koululla klo 18.00. Seurakunta järjestää tapahtuman. Ilmoitus 
tilaisuudesta jaetaan koteihin perjantaina 9.12. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu 
repun sähköpostiin viimeistään maanantaina 12.12. 

 
7. Muut asiat 

Reppu on esittänyt huolestuneen kannanottonsa sivistystoimen virkamiehille ja 
opetuslautakunnan jäsenille Hyvinkään kaupungin suunnittelemista opetustoimen 
lisäsäästöistä. 

 
8. Seuraavat kokoukset ovat tiistaina 10.1. ja torstaina 9.2. klo 18.00 koululla. 
 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Elinan Pettinen  Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 


