Esityslista
Nippoli ylimääräinen kokous 4/2014
Aika: 21.4. klo 18:00
Paikka: Opiskelijahubi, Otakaari 1
Paikalla:
Juha Keponen (puheenjohtaja)
Katri Leino (taloudenhoitaja)
Gaja Kochaniewicz (jäsen)
Heli Virtanen (jäsen)
1. Kokouksen avaaminen
Avattiin kokous kello 18:25.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Keponen, sihteeriksi Heli Virtanen sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Katri Leino ja Gaja Kochaniewicz.
Valitaan ääntenlaskijat tarvittaessa.
5. Ilmoitusasiat
Porukkaa on vähän.
Edellisessä saunaillassa oli myös vähän porukkaa.
6. Saunaillan 3.5. järjestäminen
Juha Biström hakee avaimen.
Juha Tammelin pääsee alkuiltaan, ei loppuun asti.
Ruuaksi tehdään:
- sobaa, Gaja ostaa ainekset (soba-nuudelit, 5 tai 6 pakettia), lisäksi tarvitaan miriniä, soijaa,
hieman sokeria, muovimukeja ja puikkoja (pitää tarkistaa varastotilanne ennen kauppaan menoa)
- nakkeja ja ranskalaisia
- melon pan jälkkäriksi (tarvitaan ostoslistaa varten ainesosat)
- simaa (tai ostetaan)
- Currya, jos Okura tekee, Keponen hoitaa kattilan toimituksen
Kauppaan mennään lauantaina, klo 14 Selloon, Heli ja Juha K. menossa ainakin
Hinnaksi päätettiin 6 euroa. Vieraat kutsuttu klo 18 alkaen. Järjestäjät paikalle klo 16 (jollet halua
tulla mukaan kauppaan!)
Tuodaan paikalle joitakin pelejä.
Tuomas tekee kutsut, Katri laittaa Google Plussaan, Heli Facebook.
7. loput kevään/kesän tapahtumat

- Hullu Jussi: Päätettiin olla järjestämättä rastia.
- Tilakähmyt: Keponen hoitaa varaukset, syksylle kaksi saunailtaa, toinen OK20i (tai Rantsu) syyslokakuussa ja toinen Gorsu (marras-joulukuussa), lisäksi karaoke-ilta(?).
- Vuosikokous toukokuun lopussa, kokouskutsu tulee pian.
- Kevätpiknik: päätettiin mennä Hanamiin, Roihuvuoreen 18.5.
(http://www.roihuvuori.fi/hanami/), ei tarvita grilliä mukaan, Tuomas tekee kutsun
- Kesäpäivä: ajankohta ja paikka päätetään doodlella, Keponen hoitaa, ehdotuksina mm. Hietsu ja
Suomenlinna, Tuomas tekee kutsun
- Otasuunnistus: Katri ja Keponen lupasivat molemmat olla paikalla ainakin toisena iltana, jos joku
muukin on paikalla.
8. Muut esille tulevat asiat
Tänään on lämmin päivä.
Hubi ei ole hyvä kokouspaikka.
9. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 19:23.
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