
Nippolin kokous ravintola Cantinassa 28.9.2006 

 

1. kokouksen avaus 

 

Kokous aloitettiin 18.26. 

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Aleksi Aalto. 

Kokouksen sihteeriksi nakitettiin Jussi Judin. 

 

3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä 

 

Ei valittu. 

 

4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä 

 

Ei valittu. 

 

5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokouksella ei ollut kumpaakaan. 

 

6. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

Järjestys oli mitä sattuu. 

 

7. 13.10.2006 bileiden suunnittelua 

 

Ruokapuoli - löytyykö ketään, kuka haluaisi/osaisi tehdä ruokaa 

bileisiin? Kukaan ei halunnut ottaa vastuuta ruoan tekemisestä, vaikka 

halukkuutta oli. 

 

Bileiden pääjärjestäjäksi nakitettiin Kasimir Lehväslaiho. 

 - pitää hoitaa mainostus 

 - ruoka 

   - okonomiyaki hoituu (Kasimir Lehväslaiho) 

   - Marko Crivaro kyselee Okuralta, josko hän tekisi lohikiusausta 

   - Marko Crivaro hoitaa jonkun banaani-sokeri-voi -viritelmän. 

   - paistovalmiita pakastekarjalanpiirakoita (2 laatikkoa) paikalle 

     hoitaa Tommi Salminen ja Marko Crivaro tekee näille munavoin. 

   - toiseksi lämpimäksi ruoaksi riisiä (?) kalakeittoa (?) 

   - makkaraa grillattavaksi 4-5 pakettia hoitaa Marko Crivaro. 

 - boolivastuuhenkilöksi nakitettiin Marika Pasanen 



 - bileiden DJ:ksi nakitti pääjärjestäjä itsensä. 

 

Tanssimatot ja koneen järjestää Jussi Judin. Näyttölaitteen kyseiselle 

vehkeelle selvittää Juho-Ville Matveinen. 

 

Playstation + Singstar hoitaa karaoken virkaa. Kasimir Lehväslaiholta 

pleikkari ja Marika Pasaselta löytyy peli ja mikrofonit. 

 

Twisterin järjestää mukaan Juho Matveinen kaiken varalta. 

 

Lautapelejä, kuten Trans America ja Timpuri, järjestää Teemu Mäntylä. 

 

Sisäänpääsymaksuksi laitettiin 5 euroa. 

 

Omat juomat mukaan. 

 

KV-toimisto laitetaan lähettämään sähköpostia vaihtareille. 

 

Kartta: Juho Matveinen hoitaa kartan rantsulle, että porukka löytää 

perille. 

 

Tapahtuma alkaa 18.00. 

 

Teemu Mäntylä hakee avaimen ja on paikalla 16.00. 

 

8. muun toiminnan suunnittelua 

 

Sähköpostilistojen perustaminen - sellaisia aletaan 

perustaa. Aktiivilista + yleinen tiedotuslista. Teemu Mäntylä hoitaa. 

 

Pekka Rönkkö selvittää haalarimerkkiasioiden taloudelliset ja 

hankkimisnäkökulmat. 

Tommi Salminen hoitaa haalarimerkin taiteellisen suunnittelun. 

 

9. muut esille tulevat asiat 

 

Nippolin ilmoitustaulun askartelu japanin luokkaan: 

  - Marko Crivaro kyselee Okuralta ilmoitustaulusta japanin luokkaan. 

    asia jätettiin hautumaan. 

 

Aleksi Aalto lähettää linkkivinkkikyselyn japanin uutisryhmään. 

 

Kasimirin yhteystiedot: 

 xxxxxxxxxxxxxx 



 xxxxxxxxxxx 

 

Aleksi Aalto painosti kaikkia spämmäämään ATK-keskusta, että niiden 

Windows-koneilla voisi kirjoittaa japania. 

 

Okura on painostanut Aleksi Aaltoa järjestämään Nippolin Japanin matkan. Ja 

lisäksi suunniteltiin rahan kerjäämistä 

japanilais-suomalaisilta yrityksiltä. Tuomas Mäkelä katselee jotain vanhoja killan 

sähköpostilistoja ja selvittelee hieman mitä vaaditaan japaniexcuun. 

 

Bileiden jälkeen: 

 - Excu Suomenlinnan teehuoneelle? 

 - Raahataan japanilaisia suomalaisiin ravintoloihin syömään? 

 - Japanilais-suomalainen elokuvailta Montaasissa? 

 - Näiden yhdistelyä? 

 - Excu suomalaiseen teatteriin? Ongelmana ymmärtämisvaikeudet. 

 

10. kokouksen päättäminen. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin 20.05. 


