PÖYTÄKIRJA

MYLSÄ-LUPIN KOKOUS
Kuusihokki, Pihlajatie 34, 00270 Helsinki, klo 18:00

1. Kokouksen avaus
- Kokous avattii.
- Todettii et paikal on seuraavat henkilöt:
o Riitta Sihvola
o Lassi Liljanto
o Ari Sihvola
o Jari Pöysä
o Mervi Hasu
o Anja Tarhala
o Jorma Pöysä
o Antti Leppä
o Ari Heiskanen
o Matti Haimi
o Veikko Hussi
o Kirsi Hussi
o Sampsa Kupari
o Antti Paavolainen
o Heikki Kupari

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tarkistaminen
- Mylsä-lupihan ei ole rekisteröity yhistys, eli laillisuuel ei ole mitään välii.
Ainakaa meijän miälest.
- Päätösvaltain kokous on aina kun Mylsä-lupin perustajajäsenii on läsnä.
Oikeastaa näin vois olla kaikis muissakii kokouksis.

3. Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen järjestäytymiin alotettii pöytien uuellee järjestämisel kun ei
ne Kuusihokis oikee ollu ymmärtänny et myä oikeesti oltii varattu pöyät.
- Sitte miä ehotin että Sampsa vois välil olla puheenjohtaja kun se
kuitenkii on varsinain Mylsä-Lupin perustaja.
o Ehotus hyväksyttii.
- Sampsa ehdotti että jos hänest kerran tehtii puheenjohtaja nii kostoks
minust pitäis tehä sihteeri.
o Äimistyttävää ymmärtämättömyyttä osoittaneet lupilaiset hyväksy
tänkii ehdotuksen.

4. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttii vaikka joku napiskii että niitä on kaksi versiota kun asioita oli
tullu lisää sitte ensimmäisen version jälkee. Sekin oli kyllä lähetetty
kaikille mut kaikki ei vaa ollu huomannu tulostaa ittellee uusinta
versiota.

5. Uusien jäsenhakemusten käsittely
- Tutkittii uusien jäsenhakemusten taustalla mahollisesti piilevää
Inksalaisuutta ja sen vakavuutta ja lupille mahollisesti aiheutuvaa
turvallisuusuhkaa.
- Päätettii hyväksyy seuraavat hakijat jäseniks:
o Kirsi Hussi, Lohja
o Pauli Kolsi, Chicago
o Eila Onttonen, Mylsä
o Ritva-Liisa Pakkanen, Mylsä
o Kimmo Katajala, Joensuu
o Toni Turkia, Mylsä
o Heljä Drammeh, Lahti
o Anne Ukkola, Kuopio
o Eija Vähä-Impola, Kotka
o Rauli Römpötti, Lappeenranta
o Tiina Huhta, Kouvola
- Lisäks päätettii ottaa Suolasen Supi (Helsinki) pakol jäseneks kun ei se
itte ole huomannu hakee jäsenyyttä. Mut kylhän Supin jos kenen pitää
Mylsä-lupiin kuuluu. Ties vaikka tulis joskus kokoukseenkin.
- Vielä tuli puhetta että lupist ei ole vielä ketää erotettu, vaikka
perustajajäsenet niin sais tehäkkii. Kun kukaa ei oikeen tiennyt miltä
tämmöinen tuntuis, niin päätetti että kokeillaan. Kukaan ei kuitenkaan
keksinyt ketään joka olis voitu erottaa. Kaikki jäsenet kuitenkii on joko
hakenu jäseneks tai ihan pakotettu jäseneks ja käyttäytyny oikee hyvin.
Tai ainakin yhtä hyvin kun muutkin. Vähän aikaa ongelmaa pohdittii ja
sitte päätettii ottaa pakolla jäseneks Mikko Alatalo (Tampere) ja erottaa
se sitte saman tien ihan vaan että saadaan varottava esimerkkiu. Ens
vuonna voitais tasapuolissuden nimissä tehä sama vaikka jollee
Turkulaiselle.

6. Tarkastellaan huovutetun sipun prototyyppiä
- Tarkasteltii ja hyväks havaittii. Vähän hassusti se varsi heilu kun se ei
ollu ihan niin jämäkkä kun ois voinu olla.
- Samalla tarkasteltii sippua joka menee ensi vuonna suomalaisen
retkikunnan mukana Mount Everestille. Oli se hieno. Ja pieni.

7. Vuoden Mylsäläin
- Ihan ensimmäiseks Sampsa teki katsauksen aiempiin Vuoden
Mylsäläisiin, joita siis on ollut:
o Sampsa Kupari, Sampsan mukaan valittii siks kun ketään hyvää
ei löytynny.
o Reijo Pajuoja, perustelut löytyy pöytäkirjoista
o Aake Mäkelä, ei tarvi ees perustella
- Täs vaihees Joppe alko pohtii että loppuuks Mylsäläiset kesken kun
niitä aina joka vuosi tähän hommaan valitaan uus. Vähäks aikaa myä
huolestuttii, mut sitte myä tajuttii et voidaanhan me valita Vuoden
Mylsäläin jostaa muualt jos Mylsäläiset loppuu. Eikä ne lopu.
- Keskusteltii myös siitä, että voitaisko varsinaisen tittelin lisäks vielä
myöntää kunniamainintoja. Tääkin ehdotus hyväksyttii.
- Tehtiin ehdotuksii uudeks Vuoden Mylsäläiseks. Ehdotukset
perusteluineen ja äänineen on alla. Jokainen sai äänestää vaikka
kaikkia ehdokkaita.

- Lassi käytti puheenvuoron ja sano että tämän vuoden valintaa on
vaikea ylittää ja että sen takii valittais Aake uudestaan. Ja sit Lassi peru
ehdotuksen joten Aakea ei sitte valittu uudestaan.
- Ehdokkaita olivat:
o Kalle Björnberg – On ollu Mylsällä merkittävä työnantaja ja siten
edistänyt Mylsäläisyyttä – 5 ääntä
o Neiti Näpsä (Jaana Kauppinen) – Ehotettii sen takii että se alkais
taas käymään kokouksis ja tekis nää pöytäkirjat. On tallentanut
teksteillään jotain olennaista mylsäläisyydest. Ja onhan se ihan
hyvä ihminen ja töissäänkin auttanut aika paljon ihmisii. Eikä se
varmaan sitte aina nurkuis ettei sitä koskaan valita. – 12 ääntä
o Seppo Bütt – Suht hyvä opettaja. – 7 ääntä
o Yrittäjäpariskunta Tuominen – Pitkään Mylsällä yrittäjinä – 3 ääntä
- Joten Neiti Näpsä eli Jaana Kauppinen eli Kauppisen Jaana valittiin
Vuoden Mylsäläiseks.
- Sampsa ja Joppe valittii yksimielisesti työryhmään valmistelemaan
kunniakirjaa ja toimittamaan sen valitulle. Ja ennen muuta hankkimaan
mahdollisimman paljon mediajulkisuutta tapahtumalle.
- Lisäks päätetti antaa kunniamaininta Mänttärin Anssille. Perusteina oli
ensinnäkin se että vaikka se onkii syntynny Inksas, niin se on
ymmärtänyt muuttaa Mylsälle. Ja toiseks se, että se on viinakaupan
johtaja.

8. Postiosoitekannanotto (46800 Myllykoski)
- Jopen mielipide uuden kaupungin nimestä oli että Kouvola häpäsee
kaikki, Kymi ei kelvannu, olis pitänny olla Sippula. Aiheutti hyväksyvää
mutinaa.
- Miä oli sitä mieltä että nimi ois voinu olla myös Kymenkoski. Aiheutti
hyväksyvää mutinaa.
- Lassi kannatti voimakkaasti kansalaistottelemattomuutta ja että kukaan
ei kirjoittais kirjeisiin tai muuhunkaan Kouvolaa, vaan käyttäis
Myllykoskea tai Ummeljokea, mihin nyt sitten onkaan lähettämässä
postia.
- Lisäksi todettiin että eihän Kouvolassa ollu ennen mitään muuta kun Sip
Pub, Kultainen Kannus ja putka.
- Päätettiin että mysä-Lupin virallinen kanta on: ”Myä halutaa että Mylsän
postiosoite on 46800 Myllykoski!!!”
- Päätettii myös että Neiti Näpsä saa laatia kannanoton ja lähettää sen
medialle riittävän laajalla jakelulla. Kai se sen mielellään tekee kun se
on Vuoden mylsäläinenkii ja kaikkee.

9. Mylsällisruoka
- Koko keskusteluhan lähti liikkeelle siitä kun Sampsa huomas että
Hesarissa oli lueteltu kansallisruokii ja kymenlaakson kansallisruoaksi
mainittiin hapankaali.
- Kukaan ei kyllä hapankaalia hyväksyny Mylsällisruoaksi.
- Haimin Matti korosti että esityslistassa oli sanamuoto: ”Onko Mylsän
kansallisruokaa määritelty ja miksi ei?” Matin näkemyksen mukaan
oikea kannanotto on että ”Onneksi ei ole määritelty!”.
- Ehdotuksia Mylsällisruoaksi tuli useita
o Pirana
o Suttu
o Lihis ja nakit
o Patenttipiirakka
o Tompurin lihis
o Ei ainakaa hapankaali
- Päädyttiin ratkaisuun että yhtä ainoata Mylsällisruokaa ei oikein voi
määritellä.
- Lupin viralliseksi kannaksi määriteltiin että ”Kaikki hyvä ruokan on
Mylsäläist ja kaikki paha ruoka on Inksalaist!!!”

10.

Vanhan kansakoulun ostaminen lupilaisten vanhainkodiksi

- Anja alusti asiassa hyvin vakuuttavan näkösesti, mutta miä en kuullu
mitään.
- Raha-asiat tuli puheeks mut ei myä oikeen tiedetty paljon meillä on
rahaa kun rahastonhoitaja Neiti Näpsä ei ollu paikalla.
- Haimin Matti ehdotti että tehdään varaus suoraan investointiin ehkä sit
vähä niihin kuluihin
- Tuli myös esille muitakin vaihtoehtoja, esim. vanha Kymenkoski. Sekin
on nyt tyhjillään ja siinä olis se hyvä puoli, että sinne tulis mentyy; ei
unohtuis vaikka tulis dementiaakin.
- Hussin Veikko innostu tekemään lahjotuksen: Veikko lahjotti kupongin
jolla voittaa 9,50 €. Summa menee rahastoon. Kai joku sen kuponginkin
otti talteen.
- Yhtenä vaihtoehtona tuli esiin sijoitus ulkomaille. Voitaisiin nykyisessä
finanssitilanteessa sijoittaa Veikon lahjoitus ulkomaille ja ostaa Islanti.
- Vielä tuli esiin kiehtova ajatus kotiseudulta: ostetaan Lemmensaari.
- Asia jäi hautumaan ja näitä pohdittaneen lisää seuraavissa
kokouksissa.

11.

Seuraava kokous

- Keskustelussa nousi esiin ajatus poliittisen kannanoton esittämisestä
seuraavan kokouksen yhteydessä. Voitaisiin hankkia puolijoukkueteltta
ja pitää ”kertausharjoitukset” Kouvolan rajan tuntumassa vielä ennen
kuntaliitosta.
- Edellisestä huolimatta päätettiin perustaa toimikunta tekemään
järjestelyjä seuraavaan kokoukseen. Ajatuksena oli että kokous olisi
Mylsällä, mahdollisesti Kirstinkallion koululla.
- Toimikuntaan valittiin Antti ja Wiri. Minutkin tupattiin joukkoon mukaan.
- Seuraavan kokouksen päivämäärä on 24.4.2009.

12.

Muut esille tulevat asiat

- Kirjaprojekti ”Kuvia Myllykoskelta”
o Sampsa lähettää halutessa lisää tietoa asiasta kiinnostuneille
o Kyseessä on Mylsän historiasta kertova kuvakirja johon materiaali
kerättäisiin mylsäläisille kertyneestä kuva-aineistosta.
o Idea on mainio, kuvia on kertynyt paljon kotialbumeihin’
o Käytännön toteutuksessa voisi olla fiksua pyytää konsultointiapua
Pajuojan Reijolta, joka on jo jokusen kotiseutukirjan tehnyt ja
kokemusta tällaisen julkaisun tekemisetä on kertynyt.
o Esille nousi ajatus siitä, että kuvien lisäksi kirjaan voisi kerätä
tarinoita.
o Projektia kannatettiin ja päätettiin että valitaan Lupista muutama
pätevä henkilö tukemaan Lavosen Jukkaa ja Rahikaisen Hessua
projektissa. Sampsaa ja Tarjaa esitettiin ja myös kannatettiin.
o Kirjan kaupallista potentiaalia pohdittiin ja todettiin että ”Kirjaa voi
ostaa mylsäläin tai sit jotenkin muuten hullu.”

- Lupipaita
o Mylsällä on esiintynny halua tehdä Mylsä-Lupi-aiheisia paitoja,
ohjeita ”virallisesta Mylsä-Lupin paidasta” kaivataan.
o Päädyttiin ehdotukseen että nettisivujen avaussivulla olevan
kuvan käyttöä suositellaan. Pitäisi sen olla sen verran vanha ettei
royalteja tarvi enää maksaa.
o Varsinaista virallista tekstiä ei päädytty suosittelemaan, sillä
paitaan painettava tekstihän riippuu asiayhteydestä. Päädyttiin
sääntöön: ”Hyvä teksti, ei mitää tyhmii tekstei!”
- Päätettiin antaa tukemme ja kannustaa Siput Ry-hangaroudjärjestön
toimintaa. http://koti.mbnet.fi/siput/

13.

Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin, viimeinkin.
- Tämän jälkeen ei sitte ihmeempii tapahtunnu. Paitsi että Lepä Antin
kans päätettii lähtee joku perjantai kaljalle kun ei olla aikoihin nähty.

Kokouksessa 14.11.2008 raapustettujen muistiinpanojen pohjalta.
Helsingissä 6.12.2008
Heikki Kupari

