
Hallituksen 2016 kokous 6
Aika: 25.08.2016 klo 18
Paikka: Madame Kurvi, Hämeentie 31

Läsnä
Olga Heino, pj
Nina Miettinen, vpj
Paula Bergman (kokouksen sihteeri)
Ville Jantunen
Väinö Katajisto
Petra Manninen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella
Ainokaisa Tarnanen 
Lauri Kangassalo
Aapo Malkamäki
Pyry Pöyhönen 

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Olga Heino avasi kokouksen kello 18:15.

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Menneet tapahtumat
Tiistaina 23.8.16 järjestettiin kesäseminaari-tyyppinen saunailta. Päätettiin käydä seminaarin antia 
läpi seuraavassa kokouksessa.

5. Tulevat tapahtumat
Kumpulan speksin piste järjestötorilla 31.8.

• Olga on vastuuhenkilönä. Väinö pääsee myös mahdollisesti mukaan auttamaan. Pisteelle 
tuodaan vessanpönttö, ja kävijöitä pyydetään “arvaamaan” mahdollisimman luovasti, mikä 
se on. Paras arvaus voittaa. Voittaja valitaan seuraavassa kokouksessa. Parhaat ehdotukset ja 
voittaja voidaan julkaista speksin verkkosivuilla.

 Syksyn rekrytapahtuma 21.9. klo 11-13

HYY:n fuksiseikkailu 28.9.
• Kumpulan speksi pitänee rastia Kumpulan kampuksella.

Kumpulan speksiäiset Alinassa 29.9.
• Pisteitä, joilla esitellään erilaisia speksissä olevia tehtäviä. Voisi olla esim. tanssia ja improa.

Tapahtumaan voitaisiin tehdä juliste. Paikalle voitaisiin viedä rekvisiittaa ja tapahtumassa 
voitaisiin järjestää Suuri speksihahmokilpailu, johon voi pukeutua rekvisiitan avulla. Salin 
seinään voitaisiin laittaa piste, jota tanssijaksi haluavien pitäisi seurata kiertäen ympäri salia.
Ne tanssijat, jotka ovat menossa tanssimaan Kehyviikolle, voisivat tulla tapahtumaan 



“harjoitusesiintymään”. Nina kysyy asiasta Eveltä (Ikonen). Petra hoitaa käytännön asioita 
(esimerkiksi henkilöitä juomamyyntiin ja järjestyksenvalvojat jne.). Pohdittiin ohjelmaa, 
kuten limbokisaa, tanssimattokisaa. Jätetään ohjelma hautumaan.

Bänditreenit
• Ilmo on varannut tilat Arabian nuorisotalolta torstaisin klo 18-21. Hinnaksi tuli 50 €/soittaja.

Helmutin bändikämppä maksaa 150 €/vuosi. Päätettiin varata se, mikäli tarvetta ilmenee.

6. Produktion vastaavien valinnat

Bändi- ja/tai lauluvastaavaksi ei ole tullut hakemuksia. Petra kertoi, että eräs maantieteen opiskelija 
saattaisi olla kiinnostunut. Petra selvittää asiaa. Ilmo laittaa Driveen kaikki tiedot kaikista 
ilmoittautuneista soittajista soittimineen.

Nina Miettinen valittiin tanssivastaavaksi.

Koreografitiimiin kiinnostuneita ovat Suvi Wiikinkoski, Ville Lovikka, Olga Heino, Pyry Pöyhönen
ja Ainokaisa Tarnanen. Lisäksi Sulevi Sihvola on ilmoittanut olevansa kiinnostunut avustavista 
tehtävistä.

Lavastusvastaavaksi valittiin Elli Karvonen. Lavastustiimiin on myös ilmoittautunut useita 
kiinnostuneita.

Maskeerausvastaavaksi valittiin Veera Uusi-Äijö. Lisäksi maskeeraustiimiin on ilmoittautunut 
ainakin kolme kiinnostunutta.

Pyry Pöyhönen harkitsee ohjaajan tehtävää. Olga Heino lupautui tukemaan Pyryä tässä tehtävässä. 
Sulevi Sihvolan kiinnostusta voitaisiin kysyä avustaviin ohjaus- ja treenien veto tehtäviin.  Lauri 
Kangassalo vetää improtreenejä.

Puvustusvastaavan tehtävään ei ole tullut hakemuksia. 

Tuottajan tehtävään ei ole tullut hakemuksia. Kevään rekrytapahtumassa joku oli ilmoittanut 
kiinnostuksesta tehtävää kohtaan. Ville Jantunen voi toimia vastaavana tuottajana, mikäli saa 
tehtävään itselleen tuottajakaveriksi ns. oppipojan. Väinö Katajisto ilmaisi kiinnostuksensa 
tuotantoa kohtaan. Hän voisi toimia osana tuotantotiimiä. Lauri Kangassalo on kiinnostunut 
lippukaupan hoitamisesta.

Grafiikkavastaavaksi valittiin Aapo Malkamäki.

Ilmo Salmenperä valittiin alustavasti tekniikkavastaavaksi. Tekniikkatiimiin on ilmoittautunut 
muutamia kiinnostuneita.

Päätettiin pitää toinen rekrytointikierros täyttämättömien tehtävien täyttämiseksi. Nina laittaa 
rekrytointimailin, johon voisi sisällyttää linkin testiin “Mikä rooli sopisi sinulle speksissä?” Paula 
lupasi tuottaa testiin kysymykset ja Lauri huolehtii testin toteutuksesta. 

7. Talous
Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:
Ville Jantunen, kesäseminaarin tarjoilut  59,75 €
Ville Jantunen, speksin virkailijasaunan ruoat 50 €
Olga Heino, saunan vuokra 55 €



Olga Heino, saunaruokailut 70,40€

Taloustilanne on toistaiseksi hyvä.

8. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

9. Muut esille tulevat asiat
Perustetaan Kumpulan speksille 2017 oma facebook-ryhmä. Paula perustaa.

Keskusteltiin siitä, että improkerho voisi mainostaa speksiä joidenkin suurten kurssien / jonkin 
suuren kurssin luennolla. Luentosalin eteen vietäisiin vessanpönttö, jolle opiskelijat / 
improkerholaiset voisivat mennä istumaan ja tällöin taustalta kuuluisi ääni, mihin rooliin istuja 
sopisi speksissä (vrt. Harry Potterin tupiin jako).

Keskusteltiin speksin logosta. Päätettiin, että kokouksessa läsnäolevat saavat äänestää logosta. 
Äänestettiin seuraavista: 1) Mustavalkoinen logo (2 ääntä), 2) Pluspulan speksi (0 ääntä), 3) 
Naamiologo (5 ääntä), 4) Viisikulmio (1 ääni). 2 äänesti tyhjää. Valittiin naamiologo. 
Muutosehdotuksia: 

• SPEKSI-tekstiin voitaisiin selkeyttää E-kirjainta. Nyt se on selkeä F.
• Voitaisiin muokata enemmän teatterimaisempaan suuntaan. 
• Väriä voitaisiin vielä miettiä.
• Pelkistetympi suunta

Koreografit voisivat pitää lähitulevaisuudessa oman palaverin koskien tanssitreenejä. Nina ottaa 
kopin tästä. Nina kertoi, että koreografioita kannattaa lähteä työstämään vasta käsikirjoituksen 
pohjalta.

Lauri lupasi kysellä tuntemiltaan IT-firmoilta sponsorointia speksiin.

Käsikirjoituksen deadline 31.8.16 klo 23:59. Käsikirjoitukset lähetetään Laurille ja Lauri laittaa ne 
Driveen. Hallituslaiset lukevat tekstit. Käsikirjoituksen valitsemistilaisuuteen kutsutaan ohjaaja, 
vastaavat, Oskari Rockas ja hallitus. Nina kutsuu vastaavat tapaamiseen samalla kun ilmoittaa 
vastaaville valituiksi tulemisesta. Valintakokous pidetään 7.9.16 klo 18 Madame Kurvissa. Ne, jotka
eivät pääse paikalle, voivat lähettää kommentteja Laurille sähköpostitse.

Vastaavien tapaaminen järjestetään 1.9.16 klo 18 Madame Kurvissa.

Hyväksyttiin Aapo Malkamäki jäseneksi.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään Madame Kurvissa 15.9.2016 klo 18.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Heino päätti kokouksen kello 20:19.


