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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 1.3.2018 
 
Aika: Torstai 1.3.2018 kello 17.30 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Laura Lampikoski, Elina Syrjälä, Miia Örri, Elina Pettinen, Anna Siren 
 
 
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 

24.1.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 
Koululta ehdotettiin koululaisten ja päiväkotilaisten lähtevän Lahteen kevätretkelle 
perjantaina 4.5.2018. Retkellä vieraillaan Launeen perhepuistossa ja käydään 
katsomassa näytelmä Tatun ja Patun Suomi Lahden kaupungin teatterissa. Kaupunki 
maksaa koululaisten bussikuljetuksen.  
 
Kaikki luokat käyvät kulttuuripolulla vielä kevään kuluessa. 
 
Monialainen oppimikokonaisuus viikko on toukokuun lopussa. Sen teema on 
Hyvinkään luonto. Koululaiset mahdollisesti pääsevät luontoretkelle Usmiin. 
 

4. Kevätretket 
Ehdotus kevätretkestä hyväksyttiin ja päätettiin, että Reppu kustantaa pääsyliput 
teatteriin koululaisille ja päiväkotilaisille. Arvioitu lippukustannus on n. 1200 €. 

 
5. Metrilaku myynti 

Päätettiin, että myydään kevätkaudella suomalaisia metrilakuja 12 kpl pussi hintaan  
12 € (metrilaku.fi). Päätettiin, että Marjo tekee kuvallisen esitteen/tilauskaavakkeen. 
Mainos toivotaan saatavan valmiiksi tämän viikon aikana ja jakoon 7.3. mennessä. 
Miia tulostaa ne ja toimittaa koululle sekä päiväkodille, kerää kaavakkeet takaisin ja 
laskee tilattavien lakupussien määrän. Sovitaan vielä WhatsAppissa kumpi Marjo vai 
Miia tilaa lakupussit. Lakut toimitetaan Jonnalle (Alanopontie 48). Toimituksen 
jälkeen ilmoitetaan Wilma-viestillä, koska lakupussit voi noutaa koululta rahaa 
vastaan (2-3 ajankohtaa). Jonna laittaa tästä viestiä koululle. Ainakin Laura ja Elina P. 
lupautuivat jakamaan lakupusseja.  
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6. Muut asiat 
Hyvinkää seurakunnan diakoniatyötekijät olivat halukkaita vierailemaan kylillä mm 
vaihtamaan kuulumisia ja kertomaan diakoniatyöstä. Sovittiin, että Jonna ehdottaa 
diakoniatyön tulevan syksyllä järjestettävään Noppo päivään. 
 
Aiemmin koululta poistettiin myös ehjä paperinkeräysastia rikkinäisten 
kierrätysastioiden poiston yhteydessä. Koululta Pirkko hoitaa asiaa, jotta koululle 
saataisiin uusi paperinkeräysastia. 
 
Palveluverkkotyöryhmä info tilaisuus on 5.3.2018 klo 19.00-20.30 kaupungintalon 
aulassa. Tilaisuudessa esitellään palveluverkkotyöryhmän vaihtoehtoja. 
Vanhempainrenkaan jäsenet pääsevät tutustumaan palveluverkkotyöryhmän 
ehdotuksiin ennen tilaisuutta 18.00-19.00 kaupungintalolla. Elina Pettinen menee 
tilasuuteen. 

 
7. Seuraava kokous on tiistaina 10.4.2018 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Jonna Kallio   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


