===========================================
Nippolin vaalikokous perjantai 2007-11-30
===========================================
Kokouksen osallistujat
======================
Jussi Ylipelkonen
Juho-Ville Matveinen
Juha Biström
Santeri Saarimaa
Petri Kivikangas - lähti 18:30
Tuomas Aittomäki
Tommi Salminen
Emma Kantanen - lähti 18:30
Jussi Judin
Heli Virtanen
Marko Crivaro - tuli 17:40
1. Kokouksen avaus
==================
Kokous avattiin 17:26.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
===============================================
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Virtanen.
Sihteeriksi valittiin Jussi Judin.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
=====================================================================
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Aittomäki ja Juha Biström.
Heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen valittiin Tommi Salminen
(Tuomas Aittomäen varamies) ja Santeri Saarimaa (Juha Biströmin
varamies).
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
=============================================================
Ääntenlaskijoiksi valittiin Tommi Salminen ja Santeri Saarimaa. Heidän
henkilökohtaisiksi varamiehikseen Tuomas Aittomäki (Tommi Salmisen
varamies) ja Juha Biström (Santeri Saarimaan varamies).
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
====================================================

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
=====================================
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
===============================================================
Heli Virtanen valittiin puheenjohtajaksi.
8. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
==============================================================
Antti Myyrä valittiin taloudenhoitajaksi.
Jussi Judin valittiin sihteeriksi.
Juha Biström valittiin emännäksi.
9. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
===============================================================
Helena Laavi valittiin excuvastaavaksi.
Santeri Saarimaa valittiin tiedotusvastaavaksi.
Jussi Knuuttila valittiin tiedotusvastaavan varamieheksi.
Jussi Ylipelkonen valittiin apuemännäksi.
Marko Crivaro valittiin kevään ajaksi valitsijaksi. (kyselyvastaavien
valitsija)
10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet seuraavaksi
toimikaudeksi
================================================================================
=======================
Tilintarkastajiksi valittiin Tuomas Aittomäki ja Petri Kivikangas.
Heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen valittiin Ossi Koivula
(Tuomas Aittomäen varamies) ja Emma Rantanen (Petri Kivikankaan
varamies).
11. Pikkujoulujen suunnittelu (pikkujoulut 8.12.)
=================================================
Joulupukki bileisiin. Heli Virtanen pyytää ensiksi Okuraa joulupukiksi. Jos Okura ei
suostu, niin sitten Aleksi Aaltoa. Jos Aleksi ei suostu, niin sitten jotain muuta.

Vuosi sitten meni joulupukin saapuminen puihin, koska ei ollut riittävästi huomiota ja
musiikki soi.
Riisiviinaa omakustannehintaan tai sponsoroinnilla.
Viime vuonna puuro ja joulutortut poltettiin pohjaan.
Riisikeitinleipä hylättiin.
Ruokaehdotuksia:
Banaanit - Marko Crivaro
Riisipuuro - Jussi Ylipelkonen ja Juho Matveinen
Joulutortut - Juha Biström
Piparkakkuja - kaupan piparkakkuja.
Budjetti arvioidaan 250 euroksi.
Hyla-maitoa potentiaalisen laktoosi-intoleranssiriskin takia.
Viinalla höystettyä glögiä.
Arvioidaan, että bileisiin tulee 50 ihmistä.
Viimeksi tuli pikkujouluihin vähävaatteisia humalassa olevia kemistityttöjä.
Kuusi tulee - Juha Biström
Wii tulee bileisiin - Santeri Saarimaa. Ja lisäohjaimia.
Valoköyttä tulossa - Juha Biström
Teippirulla pitää ostaa.
Inventaario kertakäyttöastioista pitää tehdä.
Jotain japanilaista ruokaa mahdollisesti.
Joulupukille karkkia säkkiin.
Ilotulitus 18:32-18:35. (kokous tauolla)
Tukkukortti Heli Virtaselta, jolla voi hoitaa karkkia.
Sisäänpääsyhinnaksi 5 euroa. Suosittelemme tasarahaa.
Antti Myyrä tekee mainoksen suomeksi. Santeri Saarimaa ulkoistaa mainoksen.

Bileet alkaa 18:00.
Järjestäjät paikalle 16:00 tekemään ruokaa mieluusti.
Avaimet hakee Jussi Judin tai kuolee.
Glögi (-viina): 20 litraa
12. Kevätkauden toiminnan suunnittelua
======================================
Teehuone-excu. Tarvitsee päättää vain aika.
Opetuskysely kevään lopuksi.
Bileet helmikuussa ja toukokuussa. Rantsubileet täytyy pitää ennen kuin rantasauna menee
remonttiin.
Tilakähmyt - 11.12. tilakähmyt. Jussi Judin voi lähteä kähmimään tiloja, jos joku muukin
tulee kähmimään.
Tarkemmat bileajat juonitaan aktiivilistalla.
Mahdollinen piknik joskus keväällä.
Kukkien asettelua - Ikebana.
Origamien vääntelyä. Tarvitaan tila ja materiaalia ja mahdollisesti joku esittelemään.
Näistä pitäisi selvittää, että onko kiinnostusta.
Japanin luokan ilmoitustaululle mainoksia tapahtumista.
Ravintolaexcu. Mahdollisesti Rakuya, mutta tämä paikka on hyvin hintava ravintola. Kabuki
pitäisi varata 2 kuukautta etukäteen, koska sinne on tunkua. Excuvastaavalle voidaan
antaa tämä hoidettavaksi.
13. Muut esille tulevat asiat
=============================
Jos joku haluaa rahaa edellisistä bileistä, niin kuittia Tuomas Aittomäelle.
Mahdollisimman pian mielellään. Ja rahaa tilille.
Tommi Salminen ei muista jostain illasta mitään. Söi liikaa sushia.
14. Kokouksen päättäminen.
==========================
Kokous päätettiin 19:07.

