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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 15.8.2018 
 
Aika: Keskiviikko 15.8.2018 kello 18.30 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Laura Lampikoski, Elina Syrjälä, Marjo Nikko, Miia Örri, Sari 

Vuorinen, Eeva Pyykkönen, Jenni Kaukonen, Denise Takaeilola, Mari Laakso 
 
 
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 

7.5.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 
Oppilaita koulussa aloitti tänä syksynä yhteensä 72. 1. luokalla on 15 oppilasta ja 
opettajana Mari. 2. luokalla on 10 oppilasta ja opettajana Anna. 3.-4. yhdysluokalla on 
oppilaita 10 + 13 oppilasta ja opettajana Anu. 5.-6 yhdysluokalla on oppilaita 9 + 16 ja 
opettajana Susanna. Esikoululaisia on 13 ja päiväkodissa on 18 lasta. Esikoululaiset 
ovat koulun tiloissa yhdessä 2. luokkalaisten kanssa.  
 
Koululta tiedusteltiin, että kilpailuttaisiko vanhempainyhdistys Reppu valokuvausta. 
Reppu lupasi pyytää tarjouksia n. 120 lapsen kuvauksesta.  
 
Opettaja varmisti, että Repun päätös kustantaa koululle 2 x ukulele ja kosketinsoitin 
on edelleen voimassa. Soittimia ei oltu hankittu vielä. Todettiin, että viime syksyinen 
päätös on edelleen voimassa.  
 
Keskusteltiin vain 5.-6. luokkalaisille pidettävästä leirikoulusta. Se sai kannatusta sekä 
opettajien että vanhempien keskuudessa. Asiaan palataan vielä. Keväällä on 
leirinkoulun aika. 
 
Keskusteltiin myös mahdollisuudesta järjestää yökoulua. Koulussa ei ole 
palohälytintä, siksi koulussa ei voi yöpyä. Mahdollisesti voisi olla iltakoulua opettajien 
järjestämänä, jonka perään oppilaat voisivat yöpyä koululla vanhempien hoitaessa 
valvonnan edellyttäen palohälytin asian olevan kunnossa. 
 

4. Noppo päivä 16.9. klo 14.00-17.00 
Noppo päivänä on tapahtumaa koulun pihassa päiväkodin puolella sekä tuote-
esittelijöitä ja kahvio koulussa. 
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Sovittiin, että jaetaan tapahtuman mainoksia postilaatikkoihin Nopossa ja Herusessa. 
Laitetaan myös kyläilmoitustauluille mainoksia sekä facebookiin. Marjo tekee 
mainokset (A3 kokoinen mainos ilmoitustaululle sekä A5 kokoinen postilaatikkoihin). 
Miia tulostaa mainokset. Laura ilmoittaa tulostettavien mainosten määrän aluekartan 
pohjalta. Jakoalueet sovitaan WhatsApp ryhmässä. 
 
Miia on saanut vahvistuksen, että vapaapalokunnan paloauto saapuu tapahtumaan (klo 
14-16). Elina P on vahvistanut, että edustajat pääsevät paikalla (Me&I, Oriflame, 
Tupperware, Kikan korut ja Wilmatar). Sovittiin, ettei tänä vuonna Noppo päivässä 
ole hepparatsastusta. Deniseltä saadaan tapahtumaan lainaan pomppulinna. Se on 
tarkoitettu vain pienille lapsille. Pomppulinnan luona tulee olla koko ajan yksi 
tapahtuman järjestäjistä mutta lapset ovat siinä vanhempien omalla vastuulla. 
Pomppulinnan luo tarvitaan selkeä ohjekyltti (ikäraja, lapset vanhempien vastuulla, 
maksimi lapsi lukumäärä). 
 
Keskusteltiin leipomuksista. Sovittiin, että pyydetään vanhempia leipomaa 
mokkapaloja tai vastaavaa peltipiirakkaa. Jonna on jo pyytänyt muutamia äitejä 
leipomaan Noppo päivillä. Kahviossa myydään kahvia, teetä, mehua, leivonnaisia. 

 
5. Match Show 16.9. 

Koirien match show järjestämiseen koulun alueella on myönnetty lupa (kaupunki ja 
koulu). Match show:n ilmoittautuminen tapahtuu koripallokentän viereisessä 
katoksessa ja kehät järjestetään koulun kentällä. Ilmoittautuminen alkaa klo 11.00 ja 
ensimmäiset kehät alkavat klo 12.00. Kehäsihteerit ottavat ilmoittautumiset vastaan. 
Kehäsihteerin on hyvä tuntea koiria myös jonkun verran. Miia ja Ritva Rautiainen 
ovat lupautuneet kehäsihteereiksi. Kaksi kehäsihteeriä tarvitaan vielä. 
 
Tapahtumaan tarvitaan talkooväkeä. Parkkiohjaajia riittänee kaksi kappaletta ja lisäksi 
tarvitaan nuolikylttejä parkkipaikalle. Toinen parkkiohjaaja ohjaa autot tiiviisti 
ruutuihin. 
 
Kahvio on jo auki match show aikaan. Grillimakkaraa myydään koulun katoksessa. 
Grillin viereen tulee pieni muotoinen kahviopiste, koska koirat eivät saa mennä 
kouluun sisälle. Laura lainaa grilliä. Pyydetään Petteriä ja Pekkaa grillaamaan. Miia 
lupasi hankkia makkarat ja pullaa Vieremän k-kaupasta. Makkaroita voidaan säilyttää 
opettajanhuoneen jääkaapissa.  

 
Koirille tulee olla saatavilla juomavettä. Tarkistetaan onko koululla ulkovesipiste. Jos 
ei, niin isohko saavi riittänee. Saavi tai vesipiste voisi olla melko lähellä kahvioita. 
Alueelle tarvitaan myös roskasäkkejä koirankakkapusseille. Säkit voi teipata/sitoa 
puihin/pylväisiin.  

 
Laura tekee ilmoittautumiskaavakkeet ja hyväksyttää ne Jennillä. Lisäksi 
ilmoittautumiseen tarvitaan luokka laput ja hinnasto (Laura). Tapahtumaan tarvitaan 
lisäksi kakkapusseja, hakaneuloja, numerolaput, sinistä ja punaista nauhaa, 
kehänauhaa ja kirjoitusalustoja x 4. 
 
Sovittiin, että jokaisen luokan punaisista palkitaan neljä ja sinisistä neljä koiraa sekä 
best in show kehästä neljä parasta. Lapsi luokissa kaikki palkitaan.  
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Jenni on pyytänyt pokaaleja ja ruusukkeita lahjoituksina. Niitä on saatu runsaasti. 
Pokaalit ja ruusukkeet tulee lajitella ja tuunata kuntoon. Laura ja Jenni tekevät 
alkujaottelun. Tuunaukseen voi osallistua muutkin. Ruusukkeiden ja pokaalien lisäksi 
tarvitaan tavarapalkintoja.  
 
Sovittiin match show seurantapalaveri tiistaille 4.9. klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 
48. 

 
6. Ksylitoli pastillit koululle ja päiväkodille 

Päätettiin että, Reppu kustantaa koululle ja päiväkodille ksylitolipastillit. 
 
7. Muut asiat 

Päätettiin, että Reppu hankkii palohälyttimet koululle ja päiväkodille. 
 
Päätettiin, että Marjo laittaa lehteen ilmoituksen vuosikokouksesta. 
 
Hyvinkää kaupungintalolla järjestetään Hyvinkään kylien kehittämistilaisuus 
keskiviikkona 22.8. klo 17.30-20.00. Ehdotetaan Elina P. osallistuvan tilaisuuteen, jos 
mahdollista.  

 
8. Seuraava kokous on vuosikokous ja se on torstaina 20.9.2018 klo 18.00 osoitteessa 

Alanopontie 48.  
 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Jonna Kallio   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


