
Kokous 8/2015 
Paikka: Cafe Mascot, Neljäs linja 2  
Aika: 19.10.2015, kello 18:30  
Paikalla:  
Mika Väänänen  
Ville Jantunen  
Senni Ryhtä  
Akke Viitanen  
Aune Sanz 

1. Kokouksen avaaminen Kokous avattiin kello 18:27. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin: Lisättiin kohdat Ylimääräinen 
kokous ja Jäsenrekisteri sekä kohdan Tuotanto alle kohdat 
Lipunmyynti, Markkinointi ja markkinointivastaavat, Jatkuvuus ja 
lisärekrytointi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen 
kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Posti  
S-Pankin tunnukset tulivat. 

6. Talous  
Sennille maksetaan 4,81 euroa takaisin hengailujen tarjoiluista. 

7. Tuotanto  
- Lipunmyynti  
Lipunmyynti lähtee käyntiin suunnilleen marraskuun puolivälissä. 
Lipunmyyntijärjestelmänä MyCashFlow, ja Senni pyörittää sitä aluksi. 
Etsitään joku muu hoitamaan työ loppuun.  
 
- Markkinointi & markkinointivastaavat  
Etsitään markkinointitiimin vetäjiä ja tiimiläisiä. Kysytään henkilöitä 



ja Mika laittaa sähköpostilistoille viestiä, jossa selvitetään onko 
hommasta kiinnostuneita. 

Hoidettavana tilaamiset, painatukset ja organisointi sekä taiteellinen 
puoli. Ville voi hoitaa painotuotteiden tilaamisen, mutta jonkun pitäisi 
koota materiaali. Julisteet pitää tilata parin viikon päästä.  

- Jatkuvuus & lisärekrytointi  
Rekrytoidaan lisää porukkaa tuotantoon sähköpostilistoille lähtevän 
viestin kautta ja 

suoraan henkilöiltä kysymällä. Haussa mm. markkinointivastaavat, 
harjoitustilavastaava, graafikoita...  

 
8. Ylimääräinen kokous  
On tarvetta ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselle, sillä talousarviota 
pitää muokata. Kokous pidetään 4.11. kello 16 Kumpulan kirjastossa. 

 
9. Jäsenrekisteri  
Aune valittiin jäsensihteeriksi.  
Senni tekee speksin jäsenistöstä sivut. 

10. Muut esille tulevat asiat  
Speksiesiintyminen tulossa.  
Speksin bändin tavaroiden kyyditykseen kysellään laitoksen 
pakettiautoja ja varmuuden vuoksi myös speksiläisten autoja.  
Karaokeiltoja (maksaisi mahdollisesti 10e/kerta) ja karaokebaari-
excuja voisi järjestää. Speksihengailussa oli ihan hyvin ihmisiä 
paikalla. 

11. Ilmoitusasiat  
Analyyttinen mekaniikka on ehkä läpi. Gradu etenee. Mika missasi 
pyykkivuoron. ”AAAAAAAAAAAAAARG” 



12. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen  
Seuraava kokous pidetään 29.10. kello 17 Cafe Mascotissa. 

13. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin kello 20:09. 


