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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 19.11.2018 
 
Aika: 14.11.2018 kello 17.30 
Paikka: Heinäpellontie 9, Hyvinkää 
Läsnä: Laura Lampikoski, Elina Elo, Miia Örri, Eeva Pyykkönen 
 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Elina Elo ja sihteerinä Laura 
Lampikoski.  

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

24.10.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 
Opettaja ei ollut paikalla, eikä koululta lähetty mitään erityisiä terveisiäkään. 

 
4. Talvimyyjäiset 24.11.2018 klo 10-12 

Onnenpyörän vastuuhenkilöt ovat Laura ja Elina E. Kahvioon talkoisiin töihin tulee 
Eeva ja Sari, myyjäispöytään talkoisiin tulee Marjo ja Miia. Miia paistaa aamulla 
tortut ja tulee koululle 10 mennessä. Laura tulee koululle 8.00 järjestelmään 
onnenpyörän palkintoja. Toivottavaa olisi, että koululle pääsee talkootöihin 8.30 
mennessä. Alkujärjestelyihin ja hinnoitteluun tarvitaan lisää talkooväkeä. 

 
Mainokset on jaettu kylälle ja laitettu ilmoitustaululle. Mainoskyltit on laitettu tien 
varsille. 
 
Tiedote on jaettu koteihin. Melko vähän on tullut ilmoituksia myyjäistuotteista. Viime 
vuonna ilmoituksia tuli myös niukalti mutta tuotteita saatiin myyntiin kuitenkin hyvin. 

 
Jonna on toimittanut onnenpyörän koululle. Palkinnot jaetaan kolmeen tasoluokkaan 
(mid, mediun, high). 
 
Laura ja Miia koristelevat piparkakkuja. Myydään piparkakkuja 3 kpl/€. 
 
Marjo ostaa glögi tiivisteet 6 pulloa, 2 pakettia kahvia, 2 mehutiivistettä, 2-3 
kahvimaitoa (laktoositon). Eeva tarkistaa kertakäyttöastioiden määrän Repun kaapista 
ja ilmoittaa mahdolliset hankinnat.  
 
Laura tuo post-it laput ja maalarinteipin hinnoittelua varten. Elina E tarkistaa löytyykö 
häneltä tarralappuja hinnoitteluun.  
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Marjo tuo 2 pohjakassaa. Elina E tuo kaiuttimen, josta voidaan soitta joululauluja. 
Miia tuo mahdollisesti valosarjan koristelua varten sekä jatkojohdon. 

 
5. Jouluaskartelu 22.11.2018 klo 18 

Seurakunta järjestää perinteisen jouluaskartelun. Tapahtumaan on ilmoittautunut hyvin 
väkeä, 39 henkilöä. Laura avaa koulun oven klo 17.00. 

 
6. Kauneimmat joululaulut 10.12. klo 18 

Tapahtumasta on jaettu mainos. Jonkun Reppulaisen tulee avata ovet ja tarjota glögiä. 
 
Tapahtumassa seurakunta tarjoaa tortut. Reppu tarjoaa glögit. 

 
7. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 
 
8. Seuraava kokous on 17.1.2019 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Elina Elo   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


