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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 12.10.2017 
 
Aika: Torstai 12.10.2017 kello 18.00 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Elina Pettinen, Laura Lampikoski, Elina Syrjälä, Miia Örri, Hanna 

Martikainen, Pirkko Hännikäinen 
 
 
1. Kokouksen avaus 

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

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

21.9.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 

WC remontti etenee. Syyslomalla tehdään eteisen laatoitus ja maalaus. 
 
Lähiliikuntapaikka on luvattu Nopon koululle. On ollut puhetta, että 
lähiliikuntapaikalle tulisi koripallokorit ja asvaltoitu kenttä sekä frisbeegolfkoreja. 
Opettajat eivät ole nähneet virallisia suunnitelmia lähiliikuntapaikasta. 

 
4. Talvimyyjäisten 25.11.2017 suunnittelu 

Talvimyyjäisten alkamisajaksi suunniteltiin klo 10.00. Tapahtuma alkaa koululaisten 
yhteislaulu esityksellä koulun pihalla (joululaulu). Vanhemmat voivat siirtyä 
myyjäisostoksille ja glögille liikuntasaliin ja koululaiset jatkavat koulupäivän loppuun. 
Koululaisilla on koulua myyjäispäivänä 8.30-11.30. 
 
Tapahtumassa Reppu järjestää kahvion, jossa myydään pipareita, torttuja, glögiä ja 
kahvia. Tapahtumassa on viime vuotiseen tapaan onnenpyörä ja myyjäiset.  
 
Jonna hankkii kahvioon juomat, Hanna, Laura ja Elina S leipoo kukin 20 kpl torttuja ja 
Elina P leipoo joulupipareita. 

 
Jokaisen perheen odotetaan osallistuvan valmistamalla myyjäistuotteita, maksamalla 
kannatusmaksua tai osallistumalla tapahtuman järjestelyihin. Koteihin jaetaan tiedote 
asiasta (paperi ja wilma). Tiedotteessa pyydetään vastaus luokan vastuuvanhemmalle, 
minkä myyjäistehtävän perhe valitsee. Vastuuvanhemmat ovat 1.-2. luokka Laura, 3. 
luokka Miia, 4. ja 6. luokka Hanna sekä 5. luokka Jonna. Samaan tiedotteeseen 
laitetaan itsenäisyysjuhlan osanottaja kysely. Jonna ja Laura luonnostelevat tiedotteen 
viikolla 43. 
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Toivottuja myyjäistuotteita ovat saaristolaisleipä, gluteenittomat leivonnaiset, 
taatelikakku ja jouluaskartelut. Myyjäistuotteet toimitetaan vastuuvanhemmalle kotiin 
ennen myyjäispäivää tai myyjäispäivän aamuna koululle klo 8.30. Perheet voivat 
hinnoitella tuotteet valmiiksi. Työpanoksen voi antaa myyjäisaamuna tapahtuman 
järjestelyyn. Myyjäisjärjestelyt koululla on aloitettava viimeistää klo 8.30. Koululle 
hinnoitteluun tarvitaan tarralappuja tai pieniä post-it lappuja. 
 
Laura pyytää onnenpyörän lainaan. Onnenpyörään tarvitaan palkintoja. Laura 
tarkastaa viime vuodesta jääneet palkinnot. Tarvitaan lisää ainakin pikku palkintoja. 
Reppulaiset hankkivat palkintoja. Niina voi käydä pyytämässä palkintoja liikkeistä. 
Miia tuo lahjakortteja palkinnoiksi. 

 
5. Kauneimmat joululaulut ilta maanantaina 11.12.2017 klo 18.00 

Tilaisuudessa Elina S ja Jonna ovat tarjoiluapuna. Reppulaiset hoitavat tila järjestelyt 
ennen ja jälkeen tapahtumaa sekä siivouksen.  
 

6. Seurakunnan jouluaskartelu 
Elina P on yhteydessä seurakuntaa jouluaskartelusta. 
 

7. Repun syyskauden kokoukset 
Repun seuraava kokous on torstaina 9.11.2017 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 

8. Muut asiat 
Elina P kertoi Hyvinkään opetuslautakunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirjasta. 
Siinä mainittiin mm Hyvinkään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 
2018-2021, jossa kaikki ovat yhdenvertaisia. Osavuosikatsauksessa todetaan, että 
opetuslautakunta pysyy budjetissa.  

 
Elina P esitteli myös viimeisimmän kyläasiainneuvottelukunnan kokouksen asioita 
mm kaupungin Kaupunki ja monimuotoiset kylät kärkihankeen hankeryhmän ja 
kyläasiain neuvottelukunnan yhteinen työpaja kylien vahvuuksista, viestinnästä ja 
markkinoinnista. Hankeryhmä valmistelee ” Kylien kehittämisen 
toimintasuunnitelman”. 

 
Päätettiin, että Reppu tarjoaa Itsenäisyysjuhlan pullat ja kahvia, teetä sekä mehua 
juhlaan osallistuville. Marjo hankkii juhlaan juotavat, sinivalkoiset servietit sekä 
kertakäyttöastiat (Miia varalla). Jo olemassa olevien kertakäyttöastioiden määrä tulee 
tarkistaa. Jonna tilaa pullat. Juhlaan osallistuvien määrä tarkentuu, kun koteihin 
jaetaan osanottaja kyselyiden vastauksista. Seuraavassa kokouksessa tulee päättää 
juhlan Repun vastuuhenkilö. 

 
 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Jonna Kallio   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 
 


