
Hallituksen 2016 kokous 7
Aika: 15.9.2016 klo 18
Paikka: Madame Kurvi, Hämeentie 31

Läsnä
Olga Heino (puheenjohtaja)
Nina Miettinen (varapuheenjohtaja)
Paula Bergman (kokouksen sihteeri)
Ville Jantunen
Väinö Katajisto

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

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Olga Heino avasi kokouksen kello 18:18.

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Menneet tapahtumat
Kumpulan speksin piste järjestötorilla 31.8.

• Torilla saatiin uusia jäseniä. Piste välillä jopa ruuhkainen. Paljon fukseja ja vanhempia 
opiskelijoita. Pisteellä olivat Olga, Väinö ja Ilmo. Pönttökilpailun tulokset käydään läpi 
myöhemmin, Olgalla vastaukset.  

5. Tulevat tapahtumat
Syksyn rekrytapahtuma 21.9. klo 11-13

• Tarkoituksena rekrytoida ihmisiä tiimeihin. Paula tekee tapahtumasta Facebook-tapahtuman,
jota mainostetaan mm. Kumpulan Speksin Facebook-sivulla. Kerätään tapahtumassa 
kiinnostuneiden yhteystietoja paperilomakkeella. Otetaan kuitenkin tabletti mukaan, jotta 
halukkaat voivat tehdä testin, mikä tehtävä olisi heille sopiva speksissä.

HYY:n fuksiseikkailu 28.9.
• Kumpulan speksi pitää rastia Kumpulan kampuksella. Lauri Kangassalo on käynyt 

rastinpitäjien infotilaisuudessa. Improkerholla on rasti, joka sijaitsee Physicumin luokassa 
B120.

Kumpulan speksiäiset Alinassa 29.9.
• Bollywood-tanssi tulossa, samoin tanssikerhon esityksiä. Ninalla on ideoita ja Aino on 

kiinnostunut ohjelman käytännönjärjestelyistä. Petra hoitaa käytännön asioita (esimerkiksi 
henkilöitä juomamyyntiin ja järjestyksenvalvojat jne.). Aino ottaa Petraan yhteyttä koskien 
käytännönjärjestelyitä.

Tuleva produktio



• Vastaavatapaamisessa keskusteltiin tiimiläisten tarpeista. Käsistapaamisessa valittiin 
käsikirjoitus yksimielisesti. Kaikki vastaavat on nyt rekrytoitu. Käsistiimi on pitänyt 
ensimmäisen kokouksensa. Tuottajatiimillä ja bänditiimillä oli myös palaverit. 

• Tuotantopalaverissa keskusteltiin sponsoroinnista. Henri Malinen on tullut myös mukaan 
tuotantotiimiin ja alkaa hoitaa yrityssuhteita. Johanna Lehtinen tulee mukaan 
tuotantotiimiin, ja on hoitanut mm. tilavarauksia. Keskusteltiin, onko jossain listaa 
mahdollisesti kiinnostuneista sanoittajista. Lauri on luvannut hoitaa sanoitusvastaavan 
tehtävää. Arabiasali ei ole pystynyt lupaamaan esiintymistiloja huhtikuulle, koska heillä on 
niin paljon omien opiskelijoiden esityksiä silloin. Keskusteltiin mahdollisista muista 
esitystiloista. Voidaan myös varata alustavasti jokin muu tila kuin Arabiasali.

• Ville Jantunen pitää jatkossa huolta siitä, että vastaavaporukka kokoontuu säännöllisesti 
castingien jälkeen.

• Bändi kokoontui. Paikalla oli vajaa 10 ihmistä. Bändivastaava on Anssi Vättö, basisti, jolla 
aiempaa speksikokemusta ja kokemusta monesta soittimesta. Kiinnostuneissa on 
monipuolisesti eri soittimien soittajia. Laulajat tulisi ottaa tarpeeksi aikaisin bänditreeneihin 
mukaan.

• Ville Jantunen varaa tilat casting-tilaisuuksille 9.10. klo 16-20  ja 10.10. klo 18-22. Paikkana
Mannerheim-sali Uudella Ylioppilastalolla. Paikalla Pyry Pöyhönen, Nina Miettinen ja 
mahdollisesti Sulevi Sihvola. Olga tiedustelee musiikkivastaavaa paikalle. Paula tekee 
tilaisuudesta facebook-tapahtuman kun asiasta tiedetään tarkemmin.

• Koreografitiimi on kokoustanut kerran ja tapaamisessa on keskusteltu käsikirjoituksesta.

• Näytelmätreeneille on varattu tila tiistaisin ja torstaisin Exactumissa 18.10. alkaen.

• Yhteistreeneille on varattu tila Arabian nuorisotalolta maanantaisin klo 16-18 joulukuusta 
alkaen.

• Päätettiin, että jatkossa kaikki speksin osa-alueisiin liittyvä on selkeiden alaotsikoiden alla 
Drivessa produktion kansioissa.

6. Talous
Arabian nuorisotalon kanssa on tehty sopimus, että Kumpulan Speksi maksaa 250 euroa, joka on 5 
henkilön käyttömaksu koko vuodelta. Tämä maksu menee toimitilabudjetista.

Nina ja Olga kyselevät Unisportin ulkopuolisia tanssitiloja. Esimerkiksi Vuokraa tanssisali Aleksis 
Kiven kadulla saattaisi olla mahdollinen. Budjetti tanssitiloihin riippuu esitystilojen kustannuksista.

Speksiäisiin päätettiin budjetoida 100 euroa. Tämä menee muun varsinaisen toiminnan budjetista.

Tuotanto miettii budjettiasioita tarkemmin.

7. Ilmoitusasiat
Kaikki produktion vastaavat on valittu. 
Speksin vuosikokouksen pöytäkirja on nyt Drivessa.



8. Muut esille tulevat asiat
Rekrytointitapahtumissa voitaisiin jatkossa kerätä kiinnostuneiden yhteystietoja ja kiinnostuksen 
kohteita ennemmin paperilomakkeella nykyisen e-lomakeilmoittautumisen sijaan, koska siinä on 
vaikeampi kartoittaa henkilöiden kiinnostuksenkohteita. Akke miettii vaihtoehtoisia ratkaisuja 
tähän. 

Päätettiin myöntää sähköpostin käyttöoikeudet kaikille vastaaville.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään Physicumissageologian käytävällä Supassa 28.9.2016 klo 15.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Heino päätti kokouksen kello 20:18.


