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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 26.2.2019 
 
Aika: 26.2.2019 kello 17.30 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Laura Lampikoski, Elina Elo, Miia Örri, Eeva Pyykkönen, Marjo Nikko 
 
 
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 

17.1.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 
Opettajat pyytävät yhden vanhemman valvojaksi leirikouluun ainakin ilta ja yö ajaksi. 
Valvoja voi olla eri henkilö eri päivinä. Jonna tiedustelee oppilaiden vanhemmista 
valvojia. 

 
4. Leirikoulu  

Hyväksyttiin, että 5.-6. luokkalaisille järjestetään leirikoulu Anjalan 
nuorisokeskuksessa 8.-10.5.2019. Keskusteltiin, että voidaanko kerätä vanhemmilta 
vapaaehtoista maksua leirikoulua varten. Äänestettiin vanhemmilta kerättävästä 
rahasta leirikoulua varten. Äänestystulos oli 5 puolesta ja 1 vastaan. Pyydetään siis 
vanhemmilta 20 € vapaaehtoista maksua. Asiasta jaetaan paperi tiedote koteihin. Miia 
hoitaa asian. 

 
5. Pakastetuotteiden myynti yhteenveto 

Jokioisten pakastetuote tilauksia oli yhteensä 31 kpl. Myytiin 110 laatikkoa. Saatiin 
hyvin voittoa. Parilta lapselta oli unohtunut tilauslomake repun pohjalle. Mahdollisen 
seuraavan tilauksen yhteydessä opettajia pyydetään kyselemään lapsilta tilauslappuja. 

 
6. Match Show 11.5.2019 

Tavara palkintoja ei olla ehditty juurikaan kysellä. Nyt siinä asiassa täytyy aktivoitua. 
Päätettiin, että jaetaan pokaalit vain lapsikehissä ja best in show kehässä. Kaikille 
jaetaan ruusukkeet.  
 
Laura luo match show mainoksen koirat.com sivustolle. Jonna facebookiin 
tapahtuman. Laura on hoitanut sähköisen mainoksen päivityksen ja lähettää sen 
kaikille. 
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Miia pyytää tuomareiksi Laura Seppälää ja Sari Handolin-Salmea. Laura kysyy 
Jenniltä tuomareita, palkintoja sekä telttaa lainaan. 
 
Marjo pyytää lupaa käyttää hallin pihaa parkkipaikkana. 
 
Sovittiin, että kahviossa myydään pullaa ja makkaraa. Miia tilaa pakastepullat ja 
makkarat lähempänä tapahtumaa. Samalla päätetään tarkempi määrä. 
 
Laura lupasi tarkastaa ruusukkeiden tilanteen. Viime kisasta jäi ruusukkeita melko 
paljon.  

 
7. Kylän esittely kaupungin nettisivuilla 

Jonna kysyy, että voisiko Elina P. kirjoittaa kyläesittelyn kaupungin nettisivuille. 
Youtubessa oleva Onnellinen Nopossa laulun voisi linkittää sivuille. 
 

8. Muut asiat 
Keskusteltiin muista varainkeruu mahdollisuudesta. Jatketaan keskustelua 
myöhemmin. 
 
Pyydetään koulua asettamaan someton viikonloppu haaste oppilaille ja perheille. 

 
9. Seuraava kokous on 3.4.2019 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26. 
 
 
 __________________________  __________________________ 
 Jonna Kallio   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


