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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 24.10.2018 
 
Aika: Keskiviikko 24.10.2018 kello 17.30 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Laura Lampikoski, Elina Elo, Miia Örri, Eeva Pyykkönen, Elvi 

Miettinen 
 
 
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 

20.9.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 
Koululta pyydettiin tarkempia tietoja palohälyttimistä, jotta tieto voidaan ilmoittaa 
palolaitokselle. Jonna on yhteydestä rehtorin kanssa tästä asiasta.  
 
Keskusteltiin lähiliikuntapaikan valaistuksesta. Reppu pyysi, että koulu tiedustelee 
kaupungilta lisävalaistusta. 
 
Pyydettiin, että koululaiset esittävät ulkona koulun katoksessa joululaulu sikermän 
talvimyyjäisten alkajaisiksi 24.11. Koululta luvattiin järjestää asia. 

 
4. Noppo päivä ja Match Show yhteenveto 

Tuotto oli hyvä ja kävijöitä mukavan paljon. Match Show:ssa oli 81 koirakilpailijaa. 
Saatiin hyvää palautetta Match Shown järjestelyistä, erityisesti kiiteltiin 
liikenteenohjausta. 
 
Jos jatkossa järjestetään Match Show, järjestelyt tulee aloittaa hyvissä ajoissa ja 
palkintoja tulee pyytää erittäin hyvissä ajoissa. Kannatettiin, että järjestettävän Match 
Show vain erillisenä tapahtumana. 
 

5. Talvimyyjäiset 24.11.2018 klo 10-12 
Reppu järjestää perinteiset talvimyyjäiset koululla 24.11. klo 10-12 koulun 
jumppasalissa. Talvimyyjäis lauantai on koulupäivä.  
 
Marjo mainosvastaavana tekee jaettavan mainoksen ja ilmoitustaulumainoksen. Miia 
tulostaan ne. Sovittiin, että jaetaan mainokset kylälle. Sovitaan jakoalueet 
myöhemmin. Viikko puolitoista ennen tapahtumaa mainokset tulee jakaa. 
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Eeva lupasi tehdä kyltin talvimyyjäisistä. Jonna toimittaa Eevalle muutaman 
kalusteoven joulumyyjäismainosten pohjaksi. 
 
Jokaisen perheen odotetaan osallistuvan tapahtumaan valmistamalla myyjäistuotteita, 
maksamalla kannatusmaksun tai osallistumalla tapahtuman järjestelyihin. Oppilaiden 
ja päiväkotilaisten koteihin jaetaan tiedote asiasta. Tiedotteessa pyydetään vastausta 
luokan vastuuvanhemmalle, minkä myyjäistehtävän perhe valitsee. Vastuuvanhemmat 
ovat 1. luokka Eeva, 2. luokka + eskari Miia, 3.-4. luokka Laura, 5.-6. luokka Elina E. 
ja päiväkoti Jonna. Samaan tiedotteeseen laitetaan jouluaskartelun osanottaja kysely 
koululaisille. Jonna luonnostee tiedotteen. Se jaetaan 12.10. mennessä. Sama tieto 
lähetetään myös Wilman kautta. 
 
Tapahtumassa on jälleen suosittu onnenpyörä. Jonna lainaa onnenpyörän. Pyydetään 
koteja lahjoittamaan palkintoja onnenpyörään. Jonna pyytä lähettämään wilma viestin 
asiasta 7.11. mennessä. Repulla on jonkin verran palkintoja edelliseltä vuodelta. 
Reppulaiset voivat pyytää palkintoja myös yrityksistä.  
 
Sovittiin, että Reppu järjestää tapahtumassa kahvion, jossa myydään glögiä, kahvia, 
mehua, torttuja ja pipareita. Jonna toimittaa 40 kpl torttuja. Eeva hankkii isot sydän 
piparkakut. Elina P tai kylän nuoriso koristelee piparkakut. Laura hankkii kahvioon 
glögit, kahvit ja mehu. 
 
Talkootöihin tarvitaan väkeä, kahvioon/myyjäispöytään ainakin 3 myyjää ja 
onnenpyörään 2. Näillä näkymin kahvioon ja myyjäispöytään pääsee ainakin Miia ja 
Eeva. Laura on päävastuussa onnenpyörästä. Kuudes luokkalaisiakin otetaan 
tarvittaessa avuksi myyntiin. Tonttulakit myyjille päähän. Alkujärjestelyihin ja 
hinnoitteluun tarvitaan myös talkooväkeä. 

 
Jonna tuo kaiuttimen, josta voidaan soittaa joululauluja.  
Miia tuo mahdollisesti valosarjan koristeula varten sekä jatkoroikan. 
 
Tapahtuman järjestelyt aloitetaan koululla klo 8.00.  

 
6. Jouluaskartelu 22.11.2018 klo 18 

Pyydettiin seurakuntaa järjestämään jouluaskartelu koululla. Päiväksi sovittiin 
22.11.2018 klo 18-20. Jouluaskartelu on tarkoitettu koululaisille ja heidän perheille.  
 
Mainos jouluaskartelusta laitetaan samaan tiedotteeseen Talvimyyjäisten kanssa. 
Askarteluun osallistujat pyydetään ilmoittautuminen sähköpostilla 
(ilmoittautuminen.noponreppu@gmail.com) 14.11. mennessä. Laura laskee 
ilmoittuneet ja Jonna ilmoittaa osallistuja määrän seurakuntaan. Jonna on pyytänyt 
luvan tilapalvelusta käyttää koulua tapahtumaan. Laura tulee avaamaan koulun oven 
klo 17.00. 

 
7. Kauneimmat joululaulut 10.12. klo 18 

Tapahtumasta jaetaan mainos kylälle ja laitetaan ilmoitustaululle mainos. Kauneimmat 
joululaulut mainos laitetaan samaan mainokseen talvimyyjäisten kanssa. Marjo 
päivittää mainoksen ja lähettää Miialle. Sovitaan myöhemmin koska ne jaetaan.  
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Tapahtumassa seurakunta tarjoaa tortut. Päätettiin, että Reppu tarjoaa glögit. 
 
Sovitaan vastuuhenkilö lähempänä tapahtumaa (ovien avaus, tuolien järjestely, glögin 
tarjoilu). 
 

8. Muut asiat 
Päätettiin, että Reppu kustantaa joulupussit joulujuhlaan. Miia hoitaa ne. Joulupusseja 
on tehty edellisinä vuosina n. 150 kpl. 
 

 
9. Seuraava kokous on torstaina 19.11.2018 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Jonna Kallio   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


