
Hallituksen 2016 kokous 3
Aika: 15.03.2016 klo 18
Paikka: Olutravintola Kaisla

Läsnä
Olga Heino (puheenjohtaja)
Eve Hyyrykoski (sihteeri)
Nina Miettinen
Paula Bergman (poistui kohdassa 5.)
Petra Manninen (saapui kohdassa 4.)
Ville Jantunen (saapui kohdassa 5.)
Väinö Katajisto (saapui kohdassa 4.)
Ilmo Salmenperä (saapui kohdassa 4.)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Olga Heino avasi kokouksen kello 18:19.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys luotiin ennen kokousta ja hyväksyttiin.

4. Menneet tapahtumat
4.1 Leffailta
Järjestettiin Klusterin kerhotilassa 14.3., osallistujia 14. Video oli leikattu livenä, joten esimerkiksi 
tanssit leikkautuivat osittain. Olisi parempi, jos ei kuvattaisi kenraalia vaan esitys, sillä yleisön 
puute häiritsi.

4.2 Purut
Näyttelijäpurku 

• Keskustelua siitä, onko hyvä asia, jos ohjaaja on Kumpulan ulkopuolelta.
• Yhteistreenejä tulisi järjestää enemmän ja jo aikaisemmassa vaiheessa.
• Siirtymien ohjausta tulisi tarkentaa tulevaisuudessa.
• Toiveita myös pienemmille rooleille.
• Lauluvastaava olisi tarpeellinen.

Tanssijapurku 
• Enemmän tekijöitä speksiin.
• Apuohjaajalle voisi olla tarvetta.
• Lisää yhteishenkeä kohottavia tapahtumia.

Tuotanto
• Tiedotus selkeämmäksi.
• Selkeämmät vastuualueet tekijöille, enemmän vastaavia sekä hyvä perehdytys toimiin.

5. Tulevat tapahtumat



Improkerho
Nina muokkaa impromainoksen ja lähettää sen tällä viikolla.

Resonanssin synttäriesiintyminen
23.4. kyselty pientä näytelmää. Kysellään tarkemmin mitä he haluavat. Ville Jantunen nakitetaan 
selvittämään.

Bändin tulevaisuus
Ilmo ja Akke keskustelevat bändin tulevaisuudesta. Ilmo toimii bändivastaavan sijaisena, kunnes 
löydetään vastaava, joka itsekin on bändissä. Tiloja, treenit pyörimään. Arabian Nutan vuorot 
varataan keväällä, pitää olla paikalla tilaisuudessa varaamassa. Ilmo selvittää.

6. Talous
Taloudellinen tilanne on hyvä.

Keskustelua hinnastosta:
• Tanssi tai impro max. 30 min 50 € (HYY:n alaiset järjestöt) 100 € (muut)
• Bändi 200 € (HYY:n alaiset ainejärjestöt) 500 € (muut)
• Köntsätapauksissa yhteys speksin gmail-osoitteeseen.
• Hinnat suuntaa antavia. Pitää selvittää, onko meillä bändiä, joka voi esiintyä.
• Ainejärjestöille alennetut hinnat.

Hyväksyttiin seuraavat laskut maksettavaksi:
• Teosto-lasku 108,26 €
• Mikon palkka 1000 €

Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:
• Senni Ryhtä, toimistotarvikkeet – kansio taloudenhoitoon 3,50 €
• Olga Heino, PRH:n muutosilmoitus 20 €

Tilinkäyttöoikeudet vaihdetaan lähitulevaisuudessa.

7. Ilmoitusasiat
Järjestötiloja haetaan.

8. Muut esille tulevat asiat
Tila-excel Driveen, tiloista tietävät tekevät yhdessä.

Varataan Alinan speksibileitä varten syyskuun lopun tienoilla. Kumpulan speksiäiset.

Väinö selvittää, milloin Nutia pitää hakea. Pyritään Arabiaan.

9. Seuraava kokous
Palataan asiaan.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Heino päätti kokouksen kello 20:46.



Vakuudeksi

_________________________________ _________________________________
Olga Heino Eve Hyyrykoski
Hallituksen puheenjohtaja Sihteeri


