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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 7.5.2018 
 
Aika: Maanantai 7.5.2018 kello 17.30 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Laura Lampikoski, Elina Syrjälä, Marjo Nikko, Elina Pettinen 
 
 
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 

10.4.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 
Puheenjohtaja kertoi koulun kuulumiset, jotka rehtori oli välittänyt puhelimitse. Ensi 
lukuvuoden tuntikehys supistuu 10 tunnilla ja se tarkoittaa, että joudutaan luopumaan 
yhdestä opettajasta (Selina). Sama ruotsinopettaja jatkaa, teknisentyön opettaja 
lainataan Härkävehmaan koululta ensi lukuvuodeksi. Luokkajaot, oppilas määrät ja 
opettajat ensi lukuvuodeksi ovat seuraavat:  
- Esikoulu (15 oppilasta) Arja ja lastenhoitaja + 2. luokka (10 oppilasta) Anna  
- 1. luokka (17 oppilasta) Mari 
- 3. ja 4. yhdistelmäluokka (12+13 oppilasta) Pirkko (vuorotteluvapaalla) / sijainen 
- 5. ja 6 yhdistelmäluokka (9+18 oppilasta) Susanna 
 
Esikoululaiset ja 2. luokkalaiset ovat ensi lukuvuonna näyttämöluokassa. Eskarit 
viettävät koko päivän koulun tiloissa (aamun ja iltapäivän hoitotunnit myös) ja 
päiväunet nukutaan/levätään säkkituoleissa. Heille saadaan koululle kuivauskaappi. 
 
Koulun kanssa on keskusteltu leirikoulu käytännön uudistamisesta. Todennäköisesti 
sitä tullaan muuttamaan siten, että jatkossa 5. ja 6. pääsivät yhdessä leirikouluun. 

 
4. Kevätjuhlan stipendit ja Kiva-kamu ruusut 

Marjo on kysynyt Kiva-kamu ruusuista tarjouksen. Kuusi ruusua tarvitaan. 
 
5. Avustushakemus Nopon kyläyhdistykseltä 

Päätettiin tehdä 700 € avustushakemus Nopon kyläyhdistykselle Nopon kyläpäivän 
järjestelykuluihin ja stipendejä varten. Stipendi myönnetään seuraavalle 5 vuodelle 
esimerkillisestä yhteisöllisestä toiminnasta. Jonna ilmoittaa tämän koululle. 
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6. Noppo-päivä 
Puhuttiin Noppo päivästä. Ajateltiin päiväksi sunnuntaita 16.9. klo 14-17. Selvitetään 
mahdollisuutta järjestää match show tapahtumassa. Pyydetään tapahtumaan tuote-
esittelijöitä, hevostalutusratsatusta, vapaapalokunnan paloauto, mahdollisesti 
poliisiauto. Elina P. kysyy Me&I, Oriflame, Tupperware, Kikan korut, Wilmatar, ja 
Nina kysyy hunajatuottajan sekä vitamiini esittelijän. Marjo hoitaa seurakunnan. Miia 
kysyy paloautoa ja poliisiautoa. 
 
Mainostamisesta sovitaan lähempänä tapahtumaa. 
 

7. Uusien jäsenien rekrytointi 
Puskaradiossa on jo aloitettu uusien jäsenten rekrytointi. Vanhempainilloissa kerrotaan 
vanhempainyhdistyksestä. 

 
8. Muut asiat 

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tiedot on asetettu julkisesti esille jokaisen 
henkilökohtaisella luvalla. Jatkossa tullaan jatkamaan samoin. Uusi tietosuojalaki ei 
vaikuttane Repun toimintaan, koska jäseniä on alle 250 henkeä (ei tarvita tietosuoja-
asetuksen mukaista rekisteriselostetta). 
 
Elina S. tiedustelee mahdollisuutta hoitaa Nopossa järjestettävien iltarastien kahvitus 
(14.6. ja 27.9.). 

 
9. Seuraava kokous on maanantaina 13.8.2018 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Jonna Kallio   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


