
Kumpulan speksi ry:n kokous 12/2015 
Cafe Mascot, Neljäs linja 2. Helslinki
23.11.2015, klo 16:00.

Paikalla 
Mika Väänänen (puheenjohtaja)
Senni Ryhtä
Ville Lovikka

Hallituksen ulkopuolisena: Maria Nyman

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:08.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Työjärjestys hyväksytään muutoksin: lisätään kohta "4. Kokouksen sihteerin valinta" ja 
uudelleennumeroidaan muut kohdat sen mukaisesti.

4.  Kokouksen sihteerin valinta 
Sihteeriksi valittiin Ville Lovikka.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja 11/2015 hyväksyttiin muutoksitta.

6. Posti 
Ei postia.

7. Talous 
Olga Heinolle saapui 285,57 €:n lasku pakettiauton takavalon korjaamisesta. Lasku liittyy edellisen 
produktioon. Lampun särkymisestä ei ole tarkempaa tietoa, kuten tapahtuma-aikaa tai läsnäolijoita. 
Maksuaikaa on annettu vain joulukuun 1. päivään saakka, vaikka lasku saapui noin viikko sitten. 
Vahinkoilmoitus lähetettiin jo 10.12.2014. Olga Heino aikoo selvittää laskun tilaa ja maksun takarajaa, sillä 
asian luultiin olleen kunnossa. Mika pohti että kenelle lasku kuuluu, sillä vahingon sattumishetkellä Kumpula
speksi ry:tä ei ollut vielä olemassa. Mika otti yhteyttä Anton Saressaloon (MatLu), joka lupasi selvittää 
tuleeko MatLu apuun.

Alkuvuonna MatLu kertoi tukevansa speksiä 500 eurolla. Tukea ei ole vielä tullut. Senni laittoi asiasta viestiä 
Antonille.

Lapin osuuspankki oli luvannut sponssia, mutta sitä ei ole kuulunut ja heiltä ei ole vastattu. Senni selvittää.

8. Tuotanto 
Keskusteltiin lippukaupan järjestelyistä. Päädyttiin siihen lipunmyyntivaihtoehtoon, jossa asiakas määrittää 
hintaryhmän kassalle siirtyessään. Lipunmyyntikauppa avataan tänään, mutta alkuun vain speksiläisille ja 
heidän perheenjäsenilleen ilman laajempaa mainostusta. Samalla kyseessä on lippukaupan testaus. Kun 
mainostus on valmis, viestiä levitetään myös järjestöille. Maria laittaa viestin tanssijoille, Ville näyttelijöille. 

9. Muut esille tulevat asiat 



Torstain synttärikeikan tilanne on epäselvä. Keikka saattaa peruuntua johtuen synttäreillä olevan ohjelman 
runsaudesta. Maria odottaa yhteydenottoa järjestäjältä.

Tiedekunnan pikkkujoulukeikan 30 minuuttia arveltiin voitavan täyttää hyvin. Maria sanoi että 
pikkujoulukeikan tansseja aletaan harjoitella joulukuun alussa. Koreografiat on jo mietittyjä ja joidenkin 
tanssijoiden osalta harjoiteltuja.

Kenraali on alustavasti perjantaina 15.1. klo 16 jälkeen. Esitysviikonloppujen välin arki-iltaesitys varataan 
alustavasti pe 22. päivä klo 18, mutta näytös järjestetään vain jos lipunmyynti muihin näytöksiin alkaa kyllin 
hyvin.

Treenit varsinaisessa esitystilassa pidetään klo ma 11.1. ja to 14.1. koko päivän, pe 15.1. klo 16 eteenpäin. 
Bändikamat, lavasteet ym. saadaan viimeistään perjantaina. Ne pyritään kasaamaan torstaina, jos niitä ei 
tarvitse purkaa ennen kenraalia.

Senni päivittää speksiläislistauksen sisältävän Google spreadsheetin ja Maria lisää sinne tanssijat. Listaus 
esiintyjistä auttaa mm. kuvausten järjestämistä.

10. Ilmoitusasiat 
MatLu on kysynyt haluaisimmeko liittyä jäseneksi. Mikan mukaan MatLu selvittää voiko harrastejärjestöjä 
liittää MatLun jäseneksi. Ajatus sai hallituksessa kannatusta.

Valokuvaajille myönnetään palkkiobudjetiksi 40 € ja liput näytökseen. Senni on yhteyshenkilönä. Senni laatii 
porrastetut kuvausaikataulut, joita kuvattavien tulisi noudattaa. Kuvaukset on joulukuun toisella viikolla 
arkena tai lauantaina.

Ville Lovikka valittiin yhteyshenkilöksi näyttelijöiden, tanssijoiden ja hallituksen välillä. Ville muistutti että 
nykyisen nakkimäärän johdosta saattaa yksittäiset asiat unohtua, mutta että yrittää parhaansa.

Ville edusti Kumpulan speksiä Interspeksuaalisitseillä. Kokemus oli hieno. Ohjelmaan kuului minispeksi ja 
vieraiden spontaanejakin esityksiä. Hän suosittelee Kumpulan speksiä järjestämään edustuksen 
tapahtumaan vastaisuudessakin.

Senni esitti, että ensi vuoden hallitukselle ehdotettaisiin viihdevastaavaa.

Maria ja Ville ovat erittäin nälkäisiä. Senni ilmoittaa ilmoitusasioiden olevan hassunhauskaa ja tämä on 
hänen mielestään ensimmäinen kerta, kun ei tee graduaiheista ilmoitusta pöytäkirjaan. Kukaan ei luvannut 
tarkistaa asianlaitaa. Mikalle ei tule ilmoittamisenarvoista asiaa mieleen. Ville ilmoitti tulleensa valituksi 
valittiin ensi vuodelle HYSin puheenjohtajaksi.

11. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan FB:ssä.

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:38.

Pöytäkirjan vakuudeksi

____________________ ______________________
Mika Väänänen (pj) Ville Lovikka (sihteeri)


