
Hallituksen 2016 kokous 9 

Aika: 19.10.2016 klo 19 

Paikka: Taavetti Laitisen katu 5 B 24 

 

Läsnä 

Olga Heino (puheenjohtaja) 

Nina Miettinen (varapuheenjohtaja) 

Paula Bergman 

Väinö Katajisto (poistui kohdassa 4., tuli takaisin kohdan 4. lopussa) 

Ville Jantunen (saapui kohdassa 4.) 

 

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella 

Akke Viitanen 

Ainokaisa Tarnanen (kokouksen sihteeri) 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Olga Heino avasi kokouksen klo 19:05. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Menneet tapahtumat 

HYY:n fuksiseikkailu 28.9.16 

Kumpulan speksi piti rastin Kumpulan kampuksella. Improkerho (Lauri & Petra) veti rastin, 

porukkaa oli ollut paljon. Speksin vessanpöntön kansi meni rikki. 

 

Kumpulan speksiäiset Alinassa 29.9.16 klo 18-24 

Osallistujia n. 18 hlö. Tanssikerho esiintyi, oli speksihahmokilpailu, improilua, 

Bollywood-tanssiesitys ym. Opimme että konsepti ei ollut oikein toimiva, lisäksi ajankohta ei 

ollut paras mahdollinen. Mietitään olisiko jatkossa jokin muu tapahtumakonsepti 

toimivampi. 

 

Tanssin tutustumistunnit 1.10. klo 16-18, 2.10. klo 19:30-21:30 Meilahden Unisport 

Kävijöitä n. 10 (koreografit mukaan lukien), suurin osa on jatkanut treeneissä käymistä. 

 

Improkerhon tutustumiskerrat 3.10. ja 17.10. klo 17 

Muutamia uusia kävijöitä. 

 



Näyttelijäcastingit 9.10. klo 16 ja 10.10. klo 18 Mannerheimsalissa 

Sunnuntaina 5 hlö, maanantaina 14 hlö, ja kahdelle kipeänä olleelle pidettiin casting 

seuraavalla viikolla. Näyttelijävalinnat on nyt tehty. 

 

Produktion vastaavien tapaaminen 16.10. 

Vastaavilta pyydetty budjettiarviot. Laurin kanssa keskusteltu varastotilan vuokraamisesta. 

Marraskuussa tulossa vielä puvustus-, lavastus-, maskeeraus- ja valokuvaajarekry. Puhuttu 

myös grafiikasta ja sen aikataulusta. 

 

5. Tulevat tapahtumat 

Tuleva produktio 

Ajankohtaa selvitetään, Johanna selvittää tilavaihtoehtoja mm. Gloria, Teatteri Forum. Ville 

ja Johanna miettivät vielä muita mahdollisia esiintymispaikkoja. 

 

Vaalikokous 

Vaalikokouksessa valitaan uusi hallitus jonka toimikausi on vuosi 2017. Ajankohta on 

alustavasti marras-joulukuun vaihteessa. Toiminnantarkastajat tulee kysyä etukäteen. 

 

Produktion hengausilta su 6.11. klo 18-02 

“Speksistartti”, infoa + hengailua ja tutustumista kaikille speksissä mukana oleville. Varataan 

Sivistys. Mukaan myös speksin hallituksesta kiinnostuneet. Paula tekee 

facebook-tapahtuman, Nina lähettää sähköpostia speksin sähköpostilistalle. Hallitus miettii 

ohjelmaa ja tekee yhdessä ruokaa Klusterilla ennen tapahtumaa. 

 

Kähmintäilta ma 14.11. klo 18 

Kähmintäilta speksin hallitustoiminnasta kiinnostuneille. Varataan saunatila Kekkonen (ja 

kokoushuone Batman jos mahdollista). 

 

6. Talous 

Varataan 200 € saunatila Sivistyksen vuokraan ja tarjoiluihin hengausiltaa varten. 

Hyväksyttiin 55 € saunatila Kekkosen vuokraan kähmintäiltaa varten. Lisäksi varattiin n. 20 € 

tarjoiluihin. 

Varataan TKO-Älyn vuosijuhlien tervehdykseen n. 20 €. 

 

Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset: 

Ainokaisa Tarnanen, speksiäisten kulut (Alina-salin vuokra 70 € ja pantti 100 € + tarjoilut + 

maskeerausvälineet), speksiäisten ja näyttelijävalintojen julisteiden tulostus  

223,62 € + 6,94 € 

 

 

 

 



7. Ilmoitusasiat 

Speksi sai kutsun TKO-Älyn vuosijuhlille 12.11., Väinö edustaa. 

 

Speksin tanssijoita esiintyi HYY:n kehy-viikon Bollywood flashmobissa Kaisa-talossa. Suomen 

ylioppilaskuntien liitto tägäsi Kumpulan speksin fb-päivitykseensä! 

 

Hämäläisen osakunnan kulttuurivaliokunta oli käynyt katsomassa Panttivankileikin viime 

talvena, olivat tykänneet. 

 

Käsis on viimeistelyä vaille valmis! 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

Viikottaista harjoitteluvuoroa Domus Gaudiumin Alexander-huoneistosta tarjottu, tarjoaja ei 

ole vielä palannut asiaan. 

 

9. Seuraava kokous 

Su 6.11. klo 15 Klusterilla. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Heino päätti kokouksen klo 20:51. 


