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Yleistä

Kumpulan Speksi ry:n tehtävänä on edesauttaa Helsingin yliopiston opiskelijoiden luovaa toimintaa erityisesti Kumpulan kampuksella.
Kumpulan Speksi ry toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan opiskelijoiden speksin tukijärjestönä.
Kumpulan Speksi ry järjestää jäsenilleen ja muille opiskelijoille näytelmä-,
tanssi-, sekä bänditoimintaa speksiproduktion tukemisen ohella.
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Hallinto

2.1

Hallitus

Kumpulan Speksi ry:n hallituksen tärkein tehtävä on rekrytoida speksiin tekijät. Hallituksen jäsenet voivat halutessaan toimia myös itse speksiproduktiossa. Hallitus valitsee virkailijat tai vastuuhenkilöt mahdollisten produktion
ulkopuolisten tanssi-, näytelmä- ja bändikerhojen ylläpitämiseen. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai aina tarvittaessa. Hallituksen kokoukset
ovat avoimia jäsenistölle ja kokouksista tiedotetaan yhdistyksen sähköpostilistalla.

2.2

Yhdistys

Yhdistys kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa. Yhdistyksen vaalikokous pidetään loppuvuodesta 2018 ja vuosikokous maaliskuussa. Yhdistyksen kokouksista tiedotetaan sähköpostilistalla. Hallitus voi tarvittaessa kutsua
koolle ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.
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Yhteistyö

3.1

Ulkopuoliset organisaatiot

Yhteistyökumppanit ovat speksin elinehto. Ulkopuolisten organisaatioiden kanssa yhteistyön hoitavat pääasiallisesti hallituksen valitsemat tuotantovastaavat,
ja suhteita luodaan jatkuvasti monipuolisten tahojen kanssa. Toimintaa varten käytettäviä tiloja pyritään järjestämään pääsiallisesti yhteistyösopimuksilla Unisportin, Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä Helsingin
nuorisotalojen kanssa.

3.2

Muut järjestöt

Muut Kumpulan ainejärjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita rekrytoidessa speksin tekijöitä ja tiedottaessa kaikesta speksiin liittyvästä toiminnasta. Interspeksuaalista toimintaa harjoitetaan muun muassa sitsaamalla muiden
speksijärjestöjen kanssa.
1

4

Toiminta

4.1

Produktio 2018

Vuoden 2018 produktio on parhaillaan käynnissä. Tanssijoiden, näyttelijöiden
ja bändiläisten harjoitukset ovat alkaneet syksyllä 2017, ja ne jatkuvat ensiiltaan asti.
4.2

Produktion ulkopuolinen toiminta

Vuoden aikana ylläpidetään produktion ulkopuolisia tanssi- ja improvisaatiokerhoja sekä bändikerhoa joihin kenen tahansa yhdistyksen jäsenen on mahdollista osallistua. Kerhot toimivat viikoittain tai kysynnän mukaan. Osallistuminen kerhotoimintaan on maksutonta.
Tanssi - ja improkerho sekä bändi keikkailevat pyydettäessä erilaisissa tapahtumissa. Tanssikerho osallistuu myös mahdollisiin tanssitapahtumiin.
Lisäksi vuoden aikana järjestetään erilaisia luovan toiminnan työpajoja, jotka
ovat kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia.
4.3

Muu toiminta

Speksiläisten yhteishengen ylläpitämiseksi järjestetään monenlaista huvitoimintaa. Vuoden aikana pidetään speksihengailuja, eksursioita muihin spekseihin, teatteriin ja elokuviin. Näytösten jälkeen järjestetään jo perinteeksi muodostuneet speksikaatajaiset sekä myöhemmin pidettävä karonkka. Tänä vuonna järjestetään myös ensimmäistä kertaa speksin vuosijuhlat.
4.4

Ympäristötoiminta

Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen ympäristösuunnitelman, joka on nähtävillä osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/kumpulanspeksi/
files/2015/10/Ymp%C3%A4rist%C3%B6suunnitelma.pdf
4.5

Yhdenvertaisuustoiminta

Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen yhdenvertaisuussuunnitelman,
joka on nähtävillä osoitteessa
http://blogs.helsinki.fi/kumpulanspeksi/files/2015/10/Yhdenvertaisuussuunnitelma.
pdf
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Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Tiedonkulku hallituksen ja jäsenistön välillä pidetään avoimena sähköpostilistan, Facebook-sivun ja Slack-pikaviestintäsovelluksen avulla. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenistölle. Hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat vapaasti jäsenistön saatavilla.
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5.1

Nettisivut

Nettisivujen ylläpidosta huolehtii webmaster. Sivut löytyvät osoitteesta
http://kumpulanspeksi.fi. Sivujen tarkoituksena on tiedottaa kaikista speksin julkisista tapahtumista yleisölle sekä toimia yhtenä rekrytointikanavista
seuraavan produktion tekijöille. Yhdistyksen toimintaan liittyvät julkiset dokumentit, kuten hallituksen kokousten pöytäkirjat, julkaistaan osoitteessa http:
//blogs.helsinki.fi/kumpulanspeksi/dokumentit/.
5.2

Sisäinen tiedotus

Kumpulan Speksi ry:n pääasiallinen sisäinen tiedotuskanava on sähköpostilista kumpulan-speksi(at)helsinki.fi. Sähköpostilistalla tiedotetaan yhdistyksen
kokouksista, yhdistyksen tapahtumista ja yhdistyksen muusta järjestämästä
toiminnasta, kuten bändi- tai tanssikerhon ajankohtaisista asioista.
Sähköpostilistaa ylläpitää yhdistyksen jäsenasiavastaava. Jäsenasiavastaava huolehtii sähköpostilistan jäsenien lisäämisestä ja poistamisesta. Jäsenasiavastaava ohjaa oman harkintansa mukaan listalle ulkopuolisista lähteistä tulevia tiedotteita. Lista on avoin moderoitu majordomo-lista. Uudet jäsenet liitetään
listalle, elleivät he sitä kiellä.
5.3

Sosiaalinen media

Kumpulan Speksi käyttää produktioidensa mainostukseen, uusien jäsenien rekrytoimiseen ja tapahtumista tiedottamiseen sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja Instagramia. Kumpulan Speksin virallinen Facebook-sivu löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/kumpulanspeksi/. Instagram-tili löytyy
osoitteesta http://instagram.com/kumpulanspeksi.
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Varainhankinta

Kumpulan Speksi ry saa varoja näytösten pääsylippujen myynnistä sekä yhteistyöstä ammattiliittojen, yritysten ja yhdistysten kanssa. Varoja saadaan
myös joistain tanssi-, impro- ja bändikerhojen keikoista. Kumpulan Speksi ry:n
taloudesta on tehty erillinen talousarvio.
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TOIMINTAKALENTERI

TAMMIKUU
Näyttelijöiden treenit 2x viikko
Tanssijoiden treenit 1x viikko
Bänditreenit 1x viikko
Tanssikerho 1x viikko
HELMIKUU
Näyttelijöiden treenit 2x viikko
Tanssijoiden treenit 1x viikko
Bänditreenit 1x viikko
Tanssikerho 1x viikko
Yhteistreenit 1x viikko
Kämppäappro
Yhdistyksen vuosikokous
MAALISKUU
Näyttelijöiden treenit 2x viikko
Tanssijoiden treenit 1x viikko
Bänditreenit 1x viikko
Tanssikerho 1x viikko
Yhteistreenit 1x viikko
HUHTIKUU
Näyttelijöiden treenit 2x viikko
Tanssijoiden treenit 1x viikko
Bänditreenit 1x viikko
Tanssikerho 1x viikko
Yhteistreenit 1x viikko
6.4. Ensi-ilta
8.4. Esitys
9.4. Esitys
10.4. Esitys
10.4. Produktion kaatajaiset
Karonkka
TOUKOKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Vuosijuhlat
Ylimääräinen yhdistyksen kokous
KESÄKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho kysynnän mukaan
Hupitoimintaa
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Rekrytointia
HEINÄKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho kysynnän mukaan
Hupitoimintaa
Rekrytointia
ELOKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho kysynnän mukaan
Hupitoimintaa
Rekrytointia
SYYSKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Hupitoimintaa
Rekrytointia
LOKAKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Hupitoimintaa
Rekrytointia
Tanssijoiden, näyttelijöiden ja bändin treenit alkavat
MARRASKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Hupitoimintaa
Rekrytointia
Vaalikokous
JOULUKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Hupitoimintaa
Rekrytointia
Vaalikokous
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