Nippolin ylimäräinen kokous (Kokous 3/2015)
Aika: Torstai 16.4.2015 klo 18:30
Paikka: Ravintola Cantina (Keltsu, Otakaari 22-24)
Läsnäolijat:
Taneli Juntunen
Puheenjohtaja
Katri Leino
Rahastonhoitaja
Noora Jekunen
Tiedottaja
Juha Keponen
Sihteeri
Gaja Kochaniewicz Emäntä
Pauli Tuovinen
jäsen
Juha Tamelin
jäsen
Ayaka Chida
jäsen

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 18:41.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taneli Juntunen ja sihteeriksi
Katri Leino.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Jekunen ja Pauli Tuovinen.
18:42 Juha Tammelin tuli paikalle.
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
Päätettiin valita tarvittaessa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin muutoksineen. Korjattiin saunaillan päivämäärä
kohdassa 11. oikeaksi
7. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastajien lausunto
Juha Keponen esitti toimintakertomuksen. Katri Leino esitteli
tilinpäätöksen. Toiminnantarkastaja Juha Tammelin toimitti
toiminnantarkastajien lausunnon. Markus Laihon nimikirjoitus puuttui
toimminantarkastajien lausunnosta, mutta oli lupautunut allekirjoittamaan
ensi viikolla.
18:46 Juha Keponen ja Gaja Kochaniewicz tulivat paikalle.
8. Päätetään vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisesta
Vahvistettiin tilinpäätös.
9. Päätetään vuoden 2014 vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Päätettiin yksimielisesti luovuttaa vastuuvapaus luottamuksella,
että Markus Laihon allekirjoitus saadaan ensi viikolla.

10. Ilmoitusasiat
- Päätettiin jättää 2013 vuoden vastuuvapauden myöntäminen kunnes
sen vuoden hallitus haluaa nostaa asian uudelleen esille.
- Nippoli Radiodiodissa 22.4. klo 15-17. Katri ja Taneli juontaa.
Paulilta ja Keposelta musiikkia. Otakuilta idolipoppia. Katri käy
kirjastosta kaivamassa lisää perjantaina.
10:00 Ayaka Chida saapui paikalle.
- Ayaka Chida on uusi Nippolin kääntäjä. Lupautunut kääntämään
tiedoitukset japaniksi.
- Hengailuilta ei onnistunut. Mainos ei tavoittanut ihmisiä ja
kukaan jäsenistämme ei ilmeisesti tiennyt tapahtumasta. Ei onneksi
tappioita, koska tila ilmainen. Olohuone tilana todettiin loistavaksi
jopa Gorsun vertaiseksi ja päätettiin järjestää siellä myös jatkossa.
Olohuoneessa oli kaksi isoa huonetta, joissa toisessa keittiö ja iso
ruokapöytä sekä vanhanajan pelikone. Toisessa huoneessa sohvia ja
kotiteatterijärjestelmä. Päätettiin ensi kerralla muistaa mainostaa
sähköpostilla sekä laittaa facebook event.
- Karaoke laitteet ovat kasassa, joten karaoke voidaan järjestää.
Gaja Kochaniewictillä karaokeohjelma tietokoneella ja Juha Keposella
mikrofonit.
- Hullu Jussi: ei osallistuta.
- Merkkimyynti: Katri hoitaa
- Aalto yliopiston japaninvaihtari-ihmiset lupasivat japaa Nippolin
mainoksia vaihto-oppilaille. Pitäisi sisältää tietoa yhdistyksestä, mitä
tehdään, kotisivujen ja naamiksen osoitteet. Lyhyt ja ytimekäs, mielelään
bullet-point tyylinen. Gaja hoitaa grafiikan, Ayaka kääntää japaniksi ja
Taneli ideoi tekstin.
11. Saunailta 9.5.2015
- Mainostetaan kavereille(Ayaka), radiossa, postereilla,
sähköpostilla ja facebook eventillä.
* Gaja ja Katri ideoivat posterin.
* Noora tekee ilmoitukset, jotka Ayaka kääntää
- Taneli hakee avaimet perjantaina. Katri tuo vaihtorahaa.
- Keponen ei pääse. Taneli ei ole iltaan
- Tammelin, Pauli, Katri, Gaja ja Noora lupautuivat olemaan koko
ajan alustavasti.
- Aloitetaan klo 16:00. Gaja saapuu 17:00
- Gaja tuo pelin.
Ruoka
- Noora tuo 2 keittolevyä: normaali pieni, iso iduktio.
- Tammelin ja Pauli tuovat paistinpannun.
- Okonomiyaki (25-30e)
Gaja (ja Ayaka) tekevät. Tammelin tuo munia ja pekonia.
- Makaroonilaatiko (15e)
Tammelin tuo munia.
- Curry (20e)
Okuralta. Taneli hoitaa.
- Sima (5e)
Katri tekee.

12. Kevään ja kesän muuta ohjelmaa
- Hanami piknik Roihvuoressa torstaina 14.5.
Päätettiin kokoontua Kampissa 12:30, josta jatketaan
Roihuvuoreen. Sovitaan tapaaminen noin klo 13:00 myös Roihuvuoressa.
- Ravintolapäivä lauantaina 16.5.
Haluttaisiin järjestää Otaniemessä. Voisiko Otolta laina
kämpän keittiötä?
Erillinen suunnittelikokous päätettiin järjestää
keskiviikkona 6.5. klo 18:30
Alustavasti ilmoittautunita: Ayaka, Eppu, Taneli, Katri, Gaja
- Tilakähmyt
Keponen ja Taneli hoitavat.
Rantasauna mielellään syyskuussa ja pikkujoulut Gorsussa.
- Kesäpäivät
Mietittiin varata Olohuone, jossa myös grillaus mahdollista.
Ehdotettiin myös Kaivopuistoa.
Ajankohdaksi ehdotettiin pari viikkoa Juhannuksen jälkeen tai
elokuussa, kun uudet vaihtarit tulevat. Todettiin elokuun olevan liian
lähellä syyskuun saunailtaa.
Otetaan yhteyttä Karavaaniin, jos ovat kiinnostuneita
yhteistapahtumasta.
- Otasuunnistus
Pyydetään Ottoa mukaan. Suunnitellaan syksymmällä.
- Kotisivut
Noora kokeilee voiko englanninkielisen sivun lisätä.
Päätettiin järjestää kesällä kokous kotisivujen
uudistamisesta, kun kaikki ovat ehtineet tutustua järjestelmään
Keponen päivittää kotisivujärjestelmän.
- Päätettiin olla muuttamatta sääntöjä, koska kustannukset olisivat
olleet 85 euroa.
- Päätettiin jättää karaoke syksylle.
13. Muut esille tulevat asiat
Käykää äänestämässä.
Kysely työnalla.
14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 20:15.
Vakuudeksi

_________________________
Puheenjohtaja Taneli Juntunen

_________________________
Sihteeri Katri Leino

_________________________
Noora Jekunen

_________________________
Pauli Tuovinen

