
1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin 15.12.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin Pauli Peltola puheenjohtajaksi ja Jarkko Luoma sihteeriksi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä

Valittiin Miika Karjomaa ja Jasmin Wang pöytäkirjantarkastajiksi, varahenkilöt sovittiin valittavaksi 
tarvittaessa.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä

Valitaan tarvittaessa.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin etukäteen annettu esityslista työjärjestykseksi.

Kohdat 7.-9. (alla) päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille

10. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

Juha Biström esitteli toimintasuunnitelman. Heli Virtasen ehdotuksesta korjattiin maililistaosoitteista “tky” 
“ayy”:ksi sekä Jasmin Wang korjasi kirjoitusvirheitä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma korjauksineen.

11. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Esitettiin ja hyväksyttiin talousarvio. Todettiin, että Jämeräntaival 1:een on tulossa taloremontti, joka 
vaikuttaa Nippolin varastotoimintaan ja myös vuokraan.

12. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin, että jäsenmaksu on jatkossakin nolla euroa. 

13. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä

Jäsenmaksun (teennäinen) eräpäivä sovittiin vuoden loppuun.
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14. Saunailta 11.5.

Aloitetaan saunailta kello 18.00, hinnaksi päätettiin 5 euroa. Paikalle toivotaan tekijöitä kello 16.00. 
Miika Karjomaa hakee avaimen rantasaunalle ja yrittää olla paikalla ajoissa. 

Ruokaa

- Kinkkupiiras (ainakin Pauli Peltola)
- Okonomiyaki (ainakin Jarkko Luoma).
- Kesäkeitto (ainakin Pauli Peltola)

Juomaa

- Sima (Juha Biström, Jarkko Luoma, Miika Karjomaa), varasuunnitelmana boolia.

Mainostus

- Heli Virtanen on lähettänyt kutsun Karavaanille
- Jarkko Luoma tiedotti Nippolin sivuille ja AYY:n kalenteriin.
- Jasmin Wang on jo lähettänyt suomenkielisen mailin sekä Facebook-tiedotuksen asiasta. Chisato 

Anttilainen teki jo japaninkielisen Facebook-ilmoituksen, jota käytetään myös Mippolin japanilistan mailina 
(Jasmin Wang hoitaa). 

- Japaninkieliset kurssit ovat jo loppuneet, mahdollisesti joku mainostaa tenttitilaisuudessa.

Muuta

- Juha Biström saapui paikalle kokoukseen kello 15.34.

15. Kevätpiknik 25.5.

Heli Virtanen on ollut yhteydessä Karavaaniin, jonka kanssa oli mietitty seuraavaa:

- Tarkoitus on pitää yhdessä Karavaanin kanssa kevät-piknik 25.5. alkaen kello 14.00.
- Aluksi on tarkoitus mennä sään salliessa Kaivopuistoon, jonka jälkeen siirrytään Karavaanin varaamaan 

tilaan keskustassa. Jos sää on huono, voidaan siirtyä suoraan Karavaanin tiloihin.
- Karavaani sekä Nippoli kumpikin tuovat grillin paikalle.
- Jokainen tuo omat eväät. Nippoli tarjoaa mahdollisesti mm. kertakäyttöastioita.

Tiedotuksen kevätpiknikistä Nippolin puolesta hoitaa tiedotusvastaava Jasmin Wang, kunhan saa tarkat 
tiedot tapahtumasta. Jarkko Luoma kysyy Chisato Anttilaista kääntämään viestin japaniksi. Miika Karjomaa 
tulee ainakin paikalle piknikin alussa “varmana henkilönä”.

16. Kesäpäivä

Kesäpäivä on tarkoitus pitää kattosaunalla, alustavasti viikko tai kaksi Juhannuksen jälkeen lauantaina. 
Jokainen tuo omat eväät paikalle. Tila varataan tilakähmyissä. Tiedotusvastaava vastaa kutsusta, kunhan 
tilat ovat selvillä.

17. Muu kesän ohjelma

Pidetään toivottavasti kaksi eksursiota kesällä, Korealaiseen ravintolaan sekä Megazoneen.

Gaja Kochaniewicz kertoi, että Otakut haluaisi mahdollisesti tehdä jotain yhteistyötä Nippolin kanssa 
aktiivisuuden nostamiseksi. Pauli Peltola ottaa yhteyttä Otakutiin ja mahdollisesti järjestetään jokin 
(kesä)tapahtuma.
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18. Muut esille tulevat asiat

Tilakähmyt ovat tulossa. Mietittiin alustavia päivämääriä Nippolin saunailloille syksyllä. Yritetään saada 
paikalle useampi henkilö.

Jämeräntaival 1:en remontista pidetään tiedotustilaisuus, johon Pauli Peltola menee paikalle.

Virpi Serita haluaisi ajatuksia japaninkielen opiskelusta. Tarkoituksema on kerätä positiivisia tarinoita, sillä 
japaninkielen opetuksen jatko Okuran jälkeen näyttää epävarmalta johtuen kielikeskuksen päätöksistä. 
Tästä on tarkoitus informoida Nippolia maililistalle. Tähän liittyen olisi muutenkin hyvä muodostaa 
jonkinlainen kannanotto Nippolin puolesta, jaettavaksi esimerkiksi rehtorille ja kielikeskuksen johdolle. Juha 
Biström kysyy Antti Myyrää mikäli häntä kiinnostaisi kirjoittaa alustavaa tekstiä asiasta. Voidaan myös miettiä 
mikäli muodostetaan yhdessä tekstiä esimerkiksi Google Docsin kautta. 

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 17.05.

Vakuudeksi

____________________________________ ____________________________________

Puheenjohtaja Pauli Peltola Sihteeri Jarkko Luoma

Pöytäkirjan tarkastaneet

____________________________________ ____________________________________

Miika Karjomaa Jasmin Wang
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