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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 17.1.2019 
 
Aika: 17.1.2019 kello 17.30 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Laura Lampikoski, Elina Elo, Miia Örri, Eeva Pyykkönen, Sari 

Wuorinen, Marjo Nikko, Susanna Matero-Gört 
 
 
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 

19.11.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 
Kaupunki hankkii ja asentaa palovaroittimet koululle. 
 
Koululta kysyttiin Nopon koulu ja kylä facebook nimen muutoksesta. Oleellista olisi 
saada nimestä koulu sana pois. 

 
4. Leirikoulu  

Leirikoulun suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi käytettävissä oleva rahamäärä. 
Koulu voisi maksaa kohtuullisen matkan päähän tehdyn kuljetuksen kustannukset. 
Oppilaita 5.-6. luokalla on 26. Aiemmin linjattiin, että vain 5.-6. luokkalaiset lähtevät 
leirikouluun. 
 
Leirikoulua ajateltuun toukokuun puolivälin tienoolle. Susanna tiedustelee eri 
vaihtoehtoja ja kysyy tarjouksia. Reppu lupaa rahaa käytettäväksi leirikouluun n. 4000 
€. Puhuttiin myös vanhemmilta kerättävästä vapaaehtoisesta maksusta leirikoulua 
varten. Äänestetään lisärahoituksesta, kun kustannukset ovat tarkemmin selvillä. 

 
5. Ystävänpäivä disko 14.2.2019 klo 18-20 

Päätettiin, että Reppu järjestää perinteisen ystävän päivä diskon torstaina 14.2. klo 
18.00-20.00 koululla. Disko on tarkoitettu Nopon koulun oppilaille. 
 
Oppilaskunnalta pyydetään toivekappalelista ja lista toimitetaan vähintään viikkoa 
ennen tapahtumaa Miialle. Jaakko Ahovaara on tulossa tiskijukaksi. Jonna selvittää 
valot. 
 
Marjo hankkii popcornit, sipsit ja booli ainekset. Marjo kertoo määrät Lauralle. Jonna 
pussittaa raksut. Marjo hankki valotikkuja 200 kpl. Laura tekee ja Miia tulostaa 
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mainokset sekä toimittaa ne jaettavaksi koululle viikolla 6. Tapahtuman valvojat 
pitänee selvittää lähempänä. 

 
6. Tuotemyynti varojen hankkimiseksi 

Sovittiin, että myydään Jokioisten leivän raakapakasteita. Jonna on yhteydessä 
Jokioisten leipään. Ajatus oli, että tuotteet ovat noudettavissa 14.2.2019 

 
7. Hanke/hankinta kyläläisten eduksi 

Pyydettiin ehdotuksia millaisille kylissä tehtäville toimille kaupungin kannattaisi antaa 
rahoitusta. Ehdotetaan koulun kentälle uutta koppia ja valoja koriskentälle sekä 
liukumäkien luo. Miia ilmoittaa asiasta eteenpäin. 
 

8. Muut asiat 
Muille kuin leirikouluun lähteville lapsille Reppu kustaan osan kevätretken 
kustannuksista. Puhuttiin, että päiväkotilaiset retkeilisivät omana ryhmänään. 
Esikoululaiset ja 1.-4. luokkalaiset retkeilisivät oman ryhmänään. 

 
Päätettiin pitää keväällä Match Show 11.5.2019. Palkintoja pitää alkaa kerätä jo. 
Pyydetään Jenniä avustamaan tapahtuman kanssa. Alla vastuualue jako (täydennetään 
ja päivitetään tarvittaessa) 
- Lupa järjestää tapahtuma koulun alueella/Jonna 
- Isot palkinnot/Jonna 
- Pienet palkinnot/kaikki 
- Pilvipalvelun kautta jaettu lista palkintoja varten/Laura 
- Sähköisen mainos pohjan päivittäminen/Laura 
- Netti mainostus (facebook, koirat.com…)/Elina P. 
- Ilmoitustaulumainostus/Marjo 
- Mainoskyltit/Eeva 
- Kahvio/Sari 
- Grilli/Marjo 
- Makkara ja pulla hankinnat/Miia 
- Pokaalit/? 
- Ruusukkeet/Laura 
- Tuomarit ja kehäsihteerit/Miia 
- Kehien teko/Laura 
- Parkkiohjaus/Jonna 
- Kilpailuavustaja (palkintojen jako yms)/Laura 

 
9. Seuraava kokous on 26.2.2019 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 
 
 
 __________________________  __________________________ 
 Elina Elo   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


