
Nippolin kokous 2007-04-03: 
 
Merkkejä on 100 kappaletta. Hinnasta sovittiin olevaksi 4 euroa, 
myydään tämä erä loppuun ja katsotaan minne merkit meni. Tästä 
kannattaa mainita, että bileissä on merkkimyynti. 
 
Bileet eivät olekaan Kosafin ja Nippolin yhteiset, koska eräs jäsen 
otti oikeuden omiin käsiinsä eikä konsultoinut yhdistyksensä 
puheenjohtajaa. 
 
Ruokapuoli: 
 
Sima: aktiivilistalla kysytään kuka haluaisi tehdä simat? 10 euroa. 
 
Marko Crivaro tekee banaaneja, mitkä tulevat maksamaan 15 euroa. Täten 
häntä kutsuttakoon Baanaanikonsuliksi. Juho Matveinen haluaa tämän 
taiteen oppipojaksi. 
 
Mustikkapiirakka (tähän löytyy resepti jostain) + vanilijakastike 
(voidaan ostaa kaupasta). 20 euroa. 
http://fi.wikibooks.org/wiki/Keittokirja/Mustikkapiirakka 
 
Makkaraa bileisiin. Viime bileissä makkarat oli sivuroolissa ja sen 
takia eivät toimineet hyvin. Tästä on tullut "yuu! Mitä tää 
on?"-kommenttia. Makkarat olisi hyvä tuoda paremmin esiin, että 
saadaan lisää makkaraa syöviä ihmisiä ja dedikoitu 
makkarahenkilö. Aleksi Aalto vapaaehtoistui 
Makkarakonsuliksi. Sellaiset 40 makkaraa on ihan sopiva määrä. 30 
euroa. 
 
Pidetään saunan kaksi eri puolta, että saadaan saunat naisille ja 
miehille eri saunat. 190 euroa. 
 
Pääsymaksu 5 euroa. 
 
Viihdykkeeksi Wii ja telkkari. Santeri Saarimaa vapaaehtoistui irkissä 
tuomaan kyseiset vehkeet. 
 
Aleksi Aalto tuo Mölkyn. Tommi Salminen lisäksi Timpurin. 
 
Ruoista olisi kivaa tietää paljonko niiden budjetti tulee olemaan. 
 
Lisää kertakäyttöastioita. Lusikoita 50 kpl lisää, haarukoita 25 kpl 
boksi, matalia lautasia 100, syviä lautasia 100 ja mukeja 100 
lisää. 20 euroa. 
 
Viinaa: viime bileissä kerrottiin, että on boolia, mutta porukka ei 



tuonut omia juomiaan ja päätyivät pöllimään Aleksin kaljoja. Kannattaa 
korostaa, että tuovat omat juomat mukaan. Jos joku käy Virossa, niin 
olisi kiva, kun sieltä saa 80% pulloja tyyliin 2.5 euroa/kpl. 
 
Juho Matveinen hoitaa musiikkipuolen. Liian kovalla oleva musiikki ei 
ole kivaa. 
 
Ostetaan karjalanpiirakoita ja tehdään munavoita (Marko Crivaro tekee 
tämän etukäteen), koska tämä on hyvin halpaa ja kivaa hommaa. Antti 
Myyrä lupautui vahtimaan karjalanpiirakoiden paistamista. 15 
piirakkaa/pussi = 1.45 euroa/pussi. Hankitaan niitä kympillä. 
 
Kuluarvio: 300 + viinat + mahdolliset japanilaiset safkat + jotain 
satunnaisia /dev/null-kuluja päälle. 
 
Juho Matveinen hakee avaimen rantasaunalle. Kahdelta kun avain 
haetaan, niin Juho menee Rantasaunalle suoraan kulkematta lähtöruudun 
kautta. 

 


