Nippolin kokous 2007-10-19:
Nippolin ylimääräinen kokous 3/2007
Aika: 19.10.2007 klo 16:15
Paikka: Ravintola Cantina
Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi 16:48.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.
4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen
Heli Virtanen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
Jussi Judin valittiin kokouksen sihteeriksi.
Marko Crivaro, Aleksi Aalto, Juho Matveinen ja Antti Myyrä tekee
kaiken muun.
5. Ilmoitusasiat
Latokasken tähtipizzasta saa parhaat pitsat, mutta ei ole
kotiinkuljetusta.
- Syksyn alun tapahtumien kuulumiset
Otasuunnistus meni hyvin ja fukseilla oli hauskaa ja kivaa.
Harmillisesti merkit loppui kesken, joten seuraavaksi pitäisi tilata
runsaasti merkkejä myytäväksi.
Kampusrieha ei Nippolille kovin tärkeää. Jäsenien rekryäminen
kampusriehan kautta ei ole kovin hyvä idea. Jos olisi merkkejä ollut
myytävänä, niin olisi ollut hyvä ja Kampusriehassa pitäisi
mahdollisesti keskittyä japanin opiskelun mahdollisuuksiin ja
merkkimyyntiin.
Kampusriehassa pitäisi korostaa japanin opiskelua. Ei pitäisi korostaa
bileitä liikaa.
Lisää rekryämistä japanin tuntien kautta.
Touhokun saunailta meni hyvin ja kaikilla oli hauskaa. Saunailtaan

meni runsaasti rahaa. KV-osastolta saatiin rahaa, mutta TKY:ltä ei ole
kuulunut mitään.
Helin mukaan on paha vetää kokousta kahden tunnin yöunilla.
Rahatilanne on kuitenkin ilmeisesti kohtuullisen hyvä, vaikka
ajantasaista rahatilannetta ei tiedetä.
Jos Touhokutilaisuuden tapaisia tilaisuuksia järjestää, niin voi
miettiä, että päästää kaikki vieraat kerralla sisään ja mahdollisesti
veloittaa suomalaisilta pääsymaksua.
6. Saunaillan järjestelyistä päättäminen
Lähetetään kutsu Yliopiston japanin opiskelijoille. Mieluusti pitäisi
saada kaikki liittymään postituslistoille.
Yhteyttä myös Kauppakorkeakoulun ja Yliopiston japanin opettajiin ja
mahdollisesti yrittää houkutella niitä listoille ja kertomaan meistä
opiskelijoilleen.
Lisäksi vaihto-opiskelijoille olisi kiva saada infoa myös Yliopistoon
ja Kauppakorkeakouluun. Tämä esimerkiksi kyseisten laitosten
KV-osastoon yhteyttä ottamalla.
Kokoustauko 17:08.
Kokoustauko loppu 17:11.
Saunailta rantasaunalla 27.10.
Aleksi Aalto kirjoittaa japaninkielisen kutsun, missä pyydetään
japanilaisilta ruoan tekemistä.
Antti Myyrä kirjoittaa suomenkielisen kutsun.
Yhdellä vuoalla ei tee mitään. Tarvitaan toinenkin vuoka. TKY voisi
hankkia toisen vuoan ja niihin voisi ottaa yhteyttä.
Marko Crivaro tekee banaaneja.
Kinkkukiusausta ja mieluusti toinen vuoka.
Tarvitaan sinappia ja makkaraa. Kuka ostaa makkaraa, ostaa ketsuppia.
Karjalanpiirakoita myös mukaan.
Ranskalaisia voi aina tehdä, mutta se on hyvin masentavaa.

Viinan kulutus - paljon rahaa menee. Eipä sillä väliä, viinaa
kuitenkin menee.
Nippolilla 10-12 litraa mehua, 2 Tapiota ja 2 80% Viru Valgeaa Marko
Crivarolla. Aleksi Aallon vanhemmat menee Tallinnaan ja voi sitten
tilata Saaremaata, koska viinaa puuttuu.
Pari merkkaustussia mukien merkkaamista varten. Ja teippiä.
Bileet alkaa 18:00.
TKY menee kahdelta kiinni perjantaina. Torstaina voi jo hakea
avaimet. Antti Myyrä hakee avaimet.
Ruokaa miettii Antti Myyrä ja Juho Matveinen kahdestaan.
Kutsussa toivotaan uusia japani1:n opiskelijoita. Kutsu muotoillaa
ei-pelottavaksi heille.
Kuluarvio:
190 euroa vuokra
20 euroa banaanit + banaaniviina
15 euroa karjalanpiirakat
20 euroa 10 pakettia makkaraa
20 euroa kinkkukiusaukseen
20 euroa lisäviinoihin (2 pulloa viroviinaa)
10 euroa/10 litraa mehua (on 10-12 litraa)
++++++++++++~~~~~~~~~~~~
300 euroa
60 ihmistä => 5 euroa per ihminen.
Tommi Salminen nakitetaan kauppavastaavaksi. Apulaisvastaavaksi
Karvakäsien hieroja ja りっぱな会長. Ja Jussi Judin nakittautuu
karvakäsien hierojan varamieheksi, jos karvakäsien hieroja on
edellisen illan bileiden jälkeen vielä liian tuubassa.
Wiihdysohjelma auki. Pyydetään postituslistalla joltain Wiitä, jos
mahdollista. Mahdollisesti myös kanjipeli.
7. Haalarimerkin tilauksesta päättäminen
Sijoitetaan ylimääräiset rahat merkkeihin. Katsotaan myöhemmin miten
merkit saa tilattua ja mistä ja kuka. Puheenjohtajaa väsyttää liikaa.

8. Muut esille tulevat asiat
Mennään Yliopiston pääovien eteen trokaamaan merkkejä.
Marko Crivaroa ei nimitetä karvaisten käsiensä hierojaksi.
Teehuone-excu. Helena Laavi oli joskus lupautunut tähän. Sellainen
olisi kiva järjestää.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 18:04.

