
Hallituksen 2016 kokous 5
Aika: 28.07.2016
Paikka: Madame Kurvi, Hämeentie 31

Läsnä
Olga Heino (puheenjohtaja)
Nina Miettinen (varapuheenjohtaja)
Väinö Katajisto
Ville Jantunen
Ilmo Salmenperä (saapui kohdassa 4.)

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella
Ainokaisa Tarnanen (varasihteeri)
Lauri Kangassalo
Pyry Pöyhönen (saapui kohdassa 5.)

Liitteet

Liite 1 Uudet jäsenet

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Olga Heino avasi kokouksen kello 18.34.

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Menneet tapahtumat
Lyhytelokuvan kuvaukset 5.5.

• Vajaa 10 tanssijaa osallistui

Rekrytapahtuma 11.5.
• Tapahtuma onnistui ajankohtaan nähden hyvin
• 12 uutta jäsentä (7 paperilla, 5 täytti jäsenlomakkeen suoraan)

Arabian katufestarit 14.5.
• Paikalla 15-20 henkilöä, speksin bändi ja tanssijat

Hallituksen ja virkailijoiden saunailta
• n. 10 henkilöä osallistui

Bändin Bokvillanin keikka 27.6.
• Henna otti kopin

Tanssi- ja improkerhojen toiminta on jatkunut läpi kesän, bändillä ollut hiljaista.

Improkerho on järjestetty kerran viikossa (noin 6 osallistujaa/kerta) ja tanssitreenit noin kolme 
kertaa viikossa (noin kymmenen osallistujaa/kerta)



5. Tulevat tapahtumat
Kesäsauna tiistaina 23.8.

• Brainstormataan järjestön yleistä tulevaisuutta

• Ville hoitaa ohjelman

• Saunatila Kekkonen 23.8. klo 18 alkaen 

• Kutsutaan kaikki jäsenet. Tarkoitus puhua järjestöasioista, ei produktiosta

HYY:n fuksiseikkailu 2016 keskiviikkona 28.9. klo 16-20

• Ilmoittauduttiin rastinpitäjäksi

• Lauri kyselee improryhmästä kiinnostuneita rastinpitäjiksi

• Nina rastin vastuuhenkilöksi, paikkatoiveeksi laitettiin Kumpula 

• Alustava rastikuvaus: Speksihenkistä improvisaatiota joukkuekilpailuna

• Lopulliset rastikuvaukset ilmoitettava 7.8. mennessä

Kumpulan järjestötori orientaatioviikon keskiviikkona 31.8.

• Olga selvittää onko vielä mahdollista saada speksille oma ständi tapahtumaan

Syksyn rekrytapahtuma

• Alustavasti keskiviikkona 21.9. kello 11-13

• Sama konsepti kuin keväälläkin

• Ville varaa Physicumin aulan ja selvittää saako pöydät, mainosständit ym.

• Nina laittaa mainostusmailit

• Lauri kysyy graafikolta syntyisikö mainosjuliste

• Katsotaan lähempänä ketkä pääsee paikalle

Kumpulan Speksiäiset Alinassa torstaina 29.9.

• “Speksifuksiaiset”

• Petra päävastaava

• Jokainen speksin osa-alue miettii yleisöä osallistavaa ohjelmaa, esim. improtaan 

laululapuissa olevien sanojen perusteella

• Ei sisäänpääsymaksua, ohjelmanumeroita pitkin iltaa

• Bileet, ohjelmanumeroita mietitään lähempänä

Produktio

• Rekryaikataulu

• Vastuuhenkilöiden rekry käyntiin elokuun alussa (ohjaaja, tanssivastaava, koreografi(t), 



bändivastaava, lauluvastaava, tuotanto, lavastusvastaava, puvustusvastaava, maskeeraus, 

apuohjaaja)

• Nina laittaa mailia elokuun ensimmäisellä viikolla

• Akke kirjoittaa bändivastaavan kuvauksen nettisivuille

• Muistutus käsisskabasta, deadline elokuun lopussa

• Harjoitusaikataulut ja -tilat

• Esiintymistilat Villellä työn alla

• Kaikki vastaavien valinnat ja loppuvuoden treeniaikataulu lyödään lukkoon elokuun 

kokouksessa

• Syyskuussa jaettava tanssikerhon ja speksin treenivuorot. Maria hankkii vuorot ja 

tanssivastaava(t) sekä Maria sopii ajoista keskenään. Tarvittaessa priorisoidaan speksi 

tanssikerhon edelle

• Improkerho jatkuu syksyllä

• Näyttelytreenit sovitaan ohjaajan valinnan jälkeen

• Olga sopinut Arabian nutalle yhteistreeniaikoja kerran viikossa klo 15-18 joulukuun 

puolesta välistä esityksiin asti

• 24.8. klo 18 bänditilojen varaus Arabiassa, Ilmo hoitaa. Vuorot ilmaisia, mutta velvollisuus 

pitää esitys nutalla produktion jälkeen

• Lauri alkaa alustavasti miettiä lipunmyyntijärjestelmää

6. Talous
Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:

• Olga Heino, saunavuoro ja avainpantti 90 €

• Ville Jantunen, saunaillan pizzat 50 €

• Ilmo Salmenperä, saunaillan juomat 50 €

• Ainokaisa Tarnanen, rekrytilaisuuden tarjoilut 4,96 €

Rahaa on.

6. Ilmoitusasiat
Suvi menee naimisiin lauantaina! (siellä on muutamia tanssijoita esiintymässä)

7. Muut esille tulevat asiat
Hyväksytään 12 uutta jäsentä (liite 1)

Improryhmälle toivotaan pientä keikkaa jos sopiva tilaisuus avautuu, esim. orientaativiikon 

fuksijutut, flashmobit, Alinan speksiäiset...

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous järejstetään torstaina 25.8.2016 kello 18 Madame Kurvissa



9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Heino päätti kokouksen kello 20:25.



LIITE 1 Uudet jäsenet

Jenna Lappalainen

Ville Liu

Mikhael Koufos

Jakob Vartiovaara

Miika Rosvall

Salla Varkoi

Heta Ekman

Solja Säde

Susanna Hallsten

Tuomas Junna

Jussi Peltonen

Karoliina Bergström


