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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 24.1.2018 
 
Aika: Keskiviikko 24.1.2018 kello 17.30 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Laura Lampikoski, Elina Syrjälä, Miia Örri, Nina Partanen-Mikkola 
 
 
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 

7.12.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 

Opettajat välittävät terveiset puheenjohtajan välityksellä. Opettajat toivoivat 
kevätretken olevan teatterissa käynti, koska kouluretkillä pitäisi olla opetuksellinen 
sisältö. 
 
Rehtori on pyytänyt koulun pihan valaistuksen korjaamista (nykyisten valojen 
modernisointi ja lisää pihavaloja). Todennäköisesti asia etenee keväällä.  
 

4. Ystävänpäivä disko 14.2.2018 klo 18-20 
Valvojiksi lupautui Laura ja Elina S. mutta ainakin pari valvojaa tarvitaan lisää. 
Oppilaskunnalta pyydetään toivekappalelista ja lista toimitetaan vähintään viikkoa 
ennen tapahtumaa Miialle. Jaakko Ahovaara on tulossa tiskijukaksi. Jonna selvittää 
valot.  
 
Jonna hankkii popcornit, sipsit ja booli ainekset. Elina P:ltä saadaan määrät. Jonna 
pussittaa raksut.  
 
Marjo hankki lisää valotikkuja ja pupunkorvapantoja ja silmälasisankoja. 
Edellisvuotiset valotikut ovat todennäköisesti menettäneet tehonsa. (Voisi tarkistaa 
koululla olevien tikkujen toimivuus.) 
 
Laura tekee ja tulostaa mainokset sekä toimittaa ne jaettavaksi koululle viikolla 5. 

 
5. Kuulumiset keskustelutilaisuudesta 17.1.2018 

Tilaisuudessa oli kaikille yhteinen alustus ja sen jälkeen jakauduttiin pienempiin 
ryhmiin keskustelemaan eri aiheista. Valtaosa paikalla olleista kuntalaisista otti osaa 
keskusteluun, jossa pohdittiin kouluverkkoa Asemankoulun kanssa ja ilman. 
Reppulaiset osallistuivat edellä mainittuun keskusteluun ja myös varhaiskasvatus 
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keskusteluun sekä liikuntapaikka keskusteluun. 
 
Kehotetaan kaikkia antamaan palautetta ja kommentteja avoimeen kyselyyn koskien 
Asemankoulun kohtaloa ja palveluverkkotyötä. Kysely on auki tammikuun loppuun 
saakka ja ohessa on linkki kyselyyn. 
https://www.webropolsurveys.com/S/96D00BDA906CEEA3.par 
 

 
6. Kevätretket/virkistystapahtuma 

Oppilaille tehtiin kysely kevätretken/virkistystapahtuman kohteesta. Kyselyssä 
suurinta kannatusta saivat lounas ravintolassa ja luistelu. Reppu ehdotti, että koulu 
järjestäisi laskiaistapahtuman, jossa koululaiset pääsevät luistelemaan ja laskemaan 
mäkeä.  
 
Varsinainen kevätretki ehdotettiin suuntautuvan Helsinkiin. Reppu pyytään koulua 
selvittämään, jos löytyisi sellainen näytelmä Helsingistä, joka soveltuisi koko koululle 
(1.-6. luokka). Toisena vaihtoehtona Reppu ehdottaa vierailua Korkeasaaressa. 
Toukokuun kahdella viimeisellä viikolla Korkeasaaressa on räätälöityä ohjelmaa 
koululaisryhmille mm. omatoiminen tutkimusretki. Osa reppulaisista lupautui 
lisävalvojiksi Korkeasaareen. Puhuttiin myös mahdollisuudesta, että ylempi 
luokkalaiset menisivät teatteriin tai presidentinlinnaan ja alempi luokkalaiset sekä 
Nopon ryhmä Korkeasaareen. Koululta pyydetään kustannusarviota eri vaihtoehdoista. 
Puheenjohtaja keskustelee rehtorin kanssa asiasta vielä tarkemmin. Kevätretkestä 
päätetään tarkemmin, kun kustannukset ovat selvillä. 

 
7. Muut asiat 

Päätettiin, että myydään kevät kaudella metrilakuja (metrilaku.fi). Seuraavassa 
kokouksessa sovitaan tarkemmin asiasta (mm. vastuuhenkilö). Myynti ajankohta on 
todennäköisesti maalis-huhtikuussa. Marjo tekee kuvallisen esitteen, joka Miia 
tulostaa. 

 
8. Seuraava kokous on torstaina 1.3.2018 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Jonna Kallio   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


