
Hallituksen 2016 kokous 4
Aika: 27.04.2016 klo 18
Paikka: Monte Etna, Hämeentie 31

Läsnä
Olga Heino (puheenjohtaja)
Eve Hyyrykoski (sihteeri)
Ville Jantunen
Paula Bergman
Nina Miettinen
Väinö Katajisto

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella
Ainokaisa Tarnanen
Akke Viitanen (saapui kohdassa 5.)

Kokoustauko 18:49-18:54

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Olga Heino avasi kokouksen kello 18:07.

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: lisättiin tuleviin 
tapahtumiin alakohta Tuleva produktio.

4. Menneet tapahtumat
Resonanssin synttärisitsien tanssikeikka 23.04.

• Esiintyjiä kymmenkunta.
• Tanssijat joutuivat odottamaan melko kauan ennen esiintymisvuoroaan, joten pyritään 

tulevaisuudessa vaatimaan tieto tarkasta keikan alkamisajankohdasta. Varoitetaan 
esimerkiksi lisälaskulla, jos aikataulut venyvät huomattavasti.

5. Tulevat tapahtumat
Leffan kuvaukset 5.5.

• Tanssijat menevät, myös muut voivat ilmoittautua.

Arabia-keikka 14.5
• Tanssijoiden ja bändin yhteistreenit pyritään järjestämään Arabiassa.
• Keskustelua aikatauluista ja vastuuhenkilöistä.
• Ilmo ja Nina vastaavat, että bändi ja tanssijat ovat paikalla.

Unisport 20.5. (ehkä)
• Tanssijat
• Maria hoitaa

Rekrytapahtuma 11.5.



• Yleistä mainosta, mutta pyritään myös hankkimaan vastaavaehdokkaita.
• Tilaehdotuksena Physicumin aula, Ville J. selvittää asian.
• Tieto tapahtumasta lähetetään sähköpostilistoille mahdollisimman pian, Nina vastaa asiasta.
• Ständit: Tuotanto (Ville), Yleinen (Olga), Käsis (Lauri?), Puvustus/Lavastus/Maskeeraus 

yms. (Nina on vastuussa siitä, että saadaan joku), Tekniikka (Ilmo), Bändi (Akke), Tanssijat 
(Nina/Maria?), Näyttelijät (Paula)

• Jokainen vastaa siitä, että omalla ständillä on jonkinlaista mainosta kyseisestä speksin osa-
alueesta.

• Selvitetään, voiko Oittinen tehdä mainosjulisteen. Nina vastaa julisteen sisällöstä.
• Jos ständeillä nousee esiin kysymyksiä, kirjoitetaan ne ylös ja keskustellaan kokouksissa.
• Jokaiselle ständille viiden eruon tarjoilubudjetti.

Hallituksen ja virkailijoiden ryhmääntymistapahtuma
• Päivämääräksi ehdotetaan 17.05.
• Esimerkiksi ruokailu tai sauna.
• Ville J. vastuussa järjestämisestä.

Bokvillan kesäkuun lopulla
• Bändin esiintyminen
• Akke hoitaa

Kesän aikataulut
• Kesän aikana ei tapahdu mitään eristyistä. Vastaavat voivat miettiä omia visioitaan speksiin 

sekä sen järjestämiseen liittyen ja käsistä kirjoitetaan.
• Ehdotetaan kesäseminaarin järjestämistä. Ville J. miettii sisältöä. Tarkoituksena 

ryhmääntyminen sekä syksyn ideoiminen.
• Tanssi- ja bänditreenit jatkuvat.
• Selvitetään jatkuuko improkerho kesällä.
• Pyritäänlöytämään koreografi/koreografeja. Selvitetään onko Maria halukas kouluttamaan.

Syyskuussa Alina-ilta
• Mietitään lisää myöhemmin.

Tuleva produktio
• Varataan kaksi viikkoa kaikkiin esityksiin.
• Ensi-ilta mahdollisesti 1.4. (lauantai), sunnuntaina ehkä päivänäytös. Seuraavalla viikolla 

pari arkinäytöstä esimerkiksi keskiviikkona ja perjantaina. Ennen ensi-iltaa varataan 
perjantaina koko päivä treeniin ja lisäksi joku toinen päivä viikolla. Selvitellään 
viikkotreenien mahdollisuutta.

• Esiintymistilana PopJazz (ykkösvaihtoehto, Ville J. ottaa selvää), Forumin teatteri
• Käsisluonnosten, joiden perusteella käsis valitaan, oltava elokuun lopussa valmiina.
• Elokuun alussa viimeistään oltava ohjaaja, jota haetaan rekrytapahtumassa ja sähköpostitse 

kevään aikana. Rajataan mahdolliset ehdokkaat Kumpulaan. Olga ehdolla joka tapauksessa.
• Syyskuun aikana improtreenejä ja ihmiset voivat miettiä hakevansa rooleihin.
• Syyskuussa tekijät suunnittelevat produktion alkamista.
• Lokakuun aikana roolivalinnat.
• Marraskuusta alkaen treenejä, tammikuussa kunnolla käyntiin.

6. Ilmoitusasiat
Bänditreeneissä käy viisi uutta soittajaa.



Improajia viisi uutta.

7. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

8. Seuraava kokous
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta myöhemmin.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Heino päätti kokouksen kello 20:21.

Vakuudeksi

_________________________________ _________________________________
Olga Heino Eve Hyyrykoski
Hallituksen puheenjohtaja Sihteeri


