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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 3.4.2019 
 
Aika: 3.4.2019 kello 17.30 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Laura Lampikoski, Elina Elo, Denice Taka-Eilola, Anna Sirén 
 
 
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 

26.2.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 
Hyvä, että ollaan saatu yövalvojia leirikouluun.  
 
Edellisenä vuosina koululle on unohtunut paljon vaatteita. Pyydettiin, että koululta 
lähetetään viestiä vanhemmille, että vanhemmat ja oppilaat voisivat tulla tunnistamaan 
ja noutamaan vaatteita. Koululta pyydettiin, että voisiko vanhempainyhdistys myydä 
tunnistamattomat vaatteet vaikka jossain tapahtumassa. 
 
Koululta pyydettiin hiekkalaatikko leikkivälineitä (mm lapioita ja ämpäreitä) Repulta. 
Päätettiin, että Reppu hankkii leikkivälineitä. 
 
Sovittiin, että Jonna hoitaa talkootyönä koulun luistinten teroituksen. 
 
Reppu pyytää, että ensi vuonna koululla pohditaan jo syksy puolella kevätretken 
kohdetta. Päätökset tulee tehdä heti vuoden vaihteen jälkeen. 

 
4. Kevätretki  

Esikoululaiset ja 1.-4. luokkalaiset lähtevät torstaina 16.5.2019 Hiidenlinnaan 
kevätretkelle. Hiidenlinna on Vihdissä. Päätettiin, että Reppu kustantaa 
sisäänpääsyliput Hiidenlinnaan. Päätettiin, että Reppu kustantaa makkarat 
kevätretkelle. Miia hankkii 90 kpl makkaroita, 1 paketin soijamakkaroita, sinappia ja 
ketsuppia. Koululta varmistetaan, että tarvitaanko mukaan hygieniapassin omaava 
vanhempi grillaamaan makkaroita.  

 
5. Match Show 11.5.2019 
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Päätettiin pitää seuranta palaveri perjantaina 3.5. klo 17.00 Jonnalla. Siellä 
tarkastetaan, että kaikki valmistelut ovat kunnossa. 
 
Marjo lupasi laittaa mainoksia ilmoitustauluille (Heruseen ja Noppoon, Rajamäen 
kauppakeskukseen, S-market Vehkoja, Prisma ja vinttikoiraradalle, lisäksi koirakoulu 
Vision tiloihin). Päätettiin, ettei jaeta mainoksia postilaatikoihin. 
 
Miia on saanut ison määrän koirille tarkoitettuja palkintoja. Lisäksi tavarapalkinnoiksi 
käytetään onnenpyörä palkintoja. Miia ja Laura hakevat koululta niitä. Ajateltiin, että 
Denice ja mahdollisesti Eeva voisivat hoitaa tavarapalkintojen pussituksen. 
Tavarapalkinnot ovat Miialla, joten pussituksen hoitaakin hän. Muiden saamat 
palkinnot tulee toimittaa Miialle 25.4. mennessä. Laura tekee ohjeen pussituksesta. 
Miia pyytää K-market Vierämää sponsoroimaan paperikassit (52 kpl). Kassit 
kannattaa viedä edellisenä päivänä kentän koppiin säilytykseen. Pyydä tätä varten 
puomin ja kopin avain koululta. Päätettiin, että lapsi kehissä annetaan pieni 
karkkipussi jokaiselle. Miia hoitaa. Viime vuonna lapsi kilpailijoita oli n. 20 kpl. 
 
Pokaaleja on riittävästi. Best in show kehään on saatu Jenniltä isompia pokaaleja. 
Pieniä pokaaleja on riittävästi jaettavaksi lapsille. Aiemmin päätettiin, että muut luokat 
eivät saa pokaaleja. Kaikki saavat ruusukkeet. Viime kerrasta jäi melko paljon 
ruusukkeita. Muutama isompi ruusuke tarvitaan vielä. Laura hoitaa ruusukkeiden 
lajittelun ja numerot. Silitykseen ja kunnostukseen tarvitaan muiden apua. 
 
Marjo oli saanut luvan Riikoselta käyttää hallin pihaa parkkipaikkana. Pysäköinti 
ohjaajat ovat tapahtumassa Jonna, Kiia ja Isto. 

 
Laura hoitaa kehien tekemisen ja teltan pystytyksen. Tähän on hyvä saada vähintään 
yksi avuksi. Jenni lainaa teltan. Jonna hoitaa kehänauhan. 
 
Laura tulostaa ilmoittautumislistat. Miia on vastuussa ilmoittautumispisteen 
pystytyksestä. Ilmoittautumisessa myydään ennakkoon kahvi + pulla/makkara lippuja 
viime kerran tapaan. Sitä varten tulee hankkia lippuvihko. 
 
Kehäsihteerejä ja tuomareita on nyt 3. Neljäs kehäsihteeri ja tuomari tarvitaan. Jenni 
tiedustelee vielä neljättä tuomaria. 
Tuomari/kehäsihteeri: 
- Laura Seppälä/Miia Örri 
- Outi Valle/Tarja Parkkonen 
- Sari Handolin-Salmi/Denice 
 
Kahviossa ja grillissä ovat Sari, Eeva, Marjo, Elina P., Hanna Martikainen. 
Miia homma tarjottavat (makkara ja pulla). Jos joku haluaa leipoa, voi tehdä niin. 
Leipomisesta ilmoitus Reppulaisille. Marjo tuo 2 pohjakassaa. 

 
6. Avoimet kylät –päivä 8.6.2019 

Päätettiin, että ei osallistu tapahtumaan, ellei joku innokas halua hoitaa tätä 
itsenäisesti.  
 

7. Muut asiat 
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Päätettiin, että Reppu myöntää perinteiset kolme stipendiä (luovuus, tsemppari ja 
liikunta, á 20€) sekä kyläyhdistyksen yhteisöllisyys stipendin. Stipendien saajat 
päättävät opettajat. 
 
Päätettiin, että Reppu hankki Kivakamu ruusut kaikille luokka asteille. Marjo hoitaa 
stipendit ja Kivakamu ruusut. 

 
 
8. Seuraava kokous on 12.8.2019 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Jonna Kallio   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


