Hallituksen kokous 11.1.2018
Kokoustila Rydman, Kaivokatu 10
Paikalla
Hallitus:
Lauri Kangassalo, puheenjohtaja
Essi Salmenkivi, sihteeri
Heidi Häkkinen
Siiri Turtola
Petra Manninen
Markus Holopainen (saapui kohdassa 4)

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 16:07.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys.
4. Ilmoitusasiat
Kangassalo suosittelee, että kun luetaan Speksin yhteisestä sähköpostista maileja, jotka
eivät koske itseä, lukija merkitsisi mailin lukemattomaksi ellei vie asiaa eteenpäin.
Kangassalo ilmoittaa, että klusteriavaimellisten täytyy käydä klusterikoulutus, mikäli haluavat
pitää avaimensa. Manninen ja Kangassalo käyvät Alina-koulutuksessa.
Kangassalo ilmoittaa tuoneensa klementiinejä.
Holopainen saapuu.
Uudet pankkitunnukset eivät vielä saapuneet, rahankäyttö hoidettava väliaikaisesti
kulukorvauksin.
5. Produktion kuulumiset
Turtola kertoo, että eilen ollut valopalaveri, jossa kolme kiinnostunutta. Myös ääniteknikko
löytynyt. Turtola ollut yhteydessä Glorian valoteknikkoon, ja sovittu vierailu Gloriaan
helmikuulle.

Häkkinen kysellyt sponsorointisopimuksia useilta tahoilta. Lähestyy vielä tammikuun aikana
potentiaalisia sponsoreita.
Häkkinen kertoo, että esitysten mikitystä varten tarvitaan rahaa. Tarkistetaan, onko mikit
otettu jo huomioon budjetissa vai täytyykö budjettiin tehdä muutoksia.
Keskustellaan budjetista ja lippujen hinnoista. Päätetään pitää lippujen hinnat entisellään
(opiskelijalippu 15€, normaali lippu 18€, ryhmälippu 13€ ja kannatuslippu 25€). Mietitään
pientä bonusta kannatuslippujen ostajille, kuten saliin pääsyä ensimmäisenä tai kahvia ja
pullaa kaupanpäällisiksi.
Häkkinen selvittänyt apurahahakemuksia.
Häkkinen ehdottaa, että ohjaajalle maksetaan 385€ korvaus. Kannatetaan ehdotusta.
Päätetään, että maksetaan ohjaajalle 385€.
Häkkinen aloittanut markkinoinnin somessa. Suunnitellut myös mainostempausta
kampukselle hiukan ennen esityksiä (jaettaisiin suklaamunia ja esim. kuponkeja, joilla saa
alennusta esityslippuihin).
Keskustellaan lippukaupan aukeamisajankohdasta. Häkkinen ehdottaa avaamista jo
tammikuussa. Kangassalo ehdottaa, että avataan kauppa vasta sitten, kun speksin
nettisivutkin ovat valmiit. Kangassalo toteuttaa nettisivut yhdessä graafikon kanssa.
Holopainen kertoo, että tänään ollut ensimmäiset näyttelytreenit.
Keskustellaan käsiohjelmien teetätysaikataulusta. Maskeerauksen ja puvustuksen täytyy olla
valmis, jotta valokuvat käsiohjelmia varten voidaan ottaa.
Kangassalo toivoo, että väliajalla olisi myytävänä kahvia, keksejä ja mahdollisesti
haalarimerkkejä, mikäli graafikko ehtii suunnitella haalarimerkin. Kangassalo ottaa vastuun
väliaikatarjoiluista, Salmenkivi lupaa tulla myyjäksi.

6. Virkailijoiden valinta
Ville Jantunen ei jatkanut hallituksessa, joten varaleppisvastaavan virka on täyttämättä.
Kangassalo ehdottaa itseään. Kannatetaan ehdotusta. Valitaan Kangassalo
varaleppisvastaavaksi.

Manninen kiinnostunut vuosijuhlavastaavan vastuusta. Valitaan Manninen
vuosijuhlavastaavaksi. Vuosijuhlatiimissä Kangassalo ja Holopainen.
Holopainen ehdottaa Turtolan nimittämistä tekniikkavastaavaksi. Turtola käytettävissä.
Valitaan Siiri Turtola tekniikkavastaavaksi.
7. Tulevat tapahtumat
Keskustellaan vuosijuhlista. Halutaan osallistujavetoiset vuosijuhlat, jossa olisi paljon
esityksiä esimerkiksi lauluja menneistä spekseistä. Halutaan myös kunniajäsenten valinta.
Speksin säännöissä sanotaan, että kunniajäsenet valitsee yhdistyksen kokous. Asia voidaan
hoitaa kevätkokouksessa.
Kämppäappro. Kysytään tanssivastaavalta, voisiko 17.2. lauantaina jättää tanssitreenit
väliin, jotta tanssijat pääsisivät osallistumaan kämppäapproon.
Speksin kaatajaiset. Kangassalo ja Manninen järjestävät.
Viikin Speksiltä tullut mainos nimenjulkistusbileistä. Häkkinen ehdottaa, että voitaisiin
järjestää samankaltainen tapahtuma. Keskustellaan, mikä tapahtuman funktio olisi ja milloin
se järjestettäisiin.
9.2. improtapahtuma.
Turtola ja Holopainen edustavat Matlun vuosijuhlilla 27.1.

8. Talous
Hyväksyttävänä kulukorvaus Nina Miettinen 8,50€ 16.5.2017 karonkan jälkiruoka.
Hyväksytään kulukorvaus.
Matlu ry:ltä tullut Klusterin ylläpitolasku 30€. Hyväksytään lasku.

9. Muut esille tulevat asiat
Salmenkiveen ottanut yhteyttä henkilö, joka kyselee vanhoja speksin käsikirjoituksia
luettavaksi. Salmenkivi kysyy käsikirjoitustiimiltä luvan Spex Mex - speksin käsikirjoituksen
julkaisuun ja mikäli kaikki antavat luvan, lähettää käsikirjoituksen kysyjälle.
Kangassalo pyytää Holopaista lisäämään speksin nettisivuille tanssistudio Shamsiinana
logon. Ville Jantusen nimi poistettava virkailijasivulta.
Kangassalo ehdottaa kokoustarjoilukäytännön perustamista 10 euron budjetilla.
Kannatetaan ehdotusta. Hyväksytään ehdotus. Kangassalo tuo tarjoilut.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous on kevätkokous, järjestetään helmikuussa.

11. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 18:00.

