
Kokous: 5/2015 
Aika: 3.6. klo 18  
Paikka: William K, Helsinginkatu 2 
Paikalla: 
Ville Jantunen 
Mika Väänänen 
Senni Ryhtä 
Ville Lovikka 
Väinö Katajisto (puhe ja läsnäolo-oikeudella) 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.13. Valittiin kokouksen sihteeriksi Ville Jantunen.  

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja paikalla on vaadittava määrä 
hallituksen jäseniä. 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.  

5. Posti 
Postia ei ole. 

6. Talous 
Ehdotettiin, että otetaankin pankiksi S-pankki. 
Hyväksyttiin ehdotus. 

7. Tuotanto 
Speksikokous HYY:n yhteisistä harjoitustiloista. Ville J. hoitaa.  

-Esiintymistilat: 
Mika soittaa ensi viikolla esiintymistiloista ja selvittää muilta tilaa käyttäviltä tahoilta 
(Metropolia) milloin he päättävät tilanvaraukistaan. 
 Ville J. selvittää voiko kaksi näytöstä pitää yhdessä päivässä ohjaajan ja tanssivastaavan 
puolesta. 
Mika rupeaa yhteyshenkilöksi toivotun esiintymistilan kanssa. 
Yhteistreenitilat: 
Ville J. selvittelee yhteystietoja ja paikkoja ja Väinö alkaa soitella mahdollisia paikkoja 
läpi. 

- Sponsorisopimukset: 
Mika alkaa kerätä sponsoreita Tomi Vainion kanssa. Lisäksi Väinö ja Ville L. kyselvät eräitä 
tuntemiaan mahdollisia sponsoreita. 

-Seuraava casting: 



Mika hoitaa, että avaimet haetaan. Ville J. menee paikalle auttamaan järjestelyissä ja 
avaamaan ovia. Senni tekee eventin facebookkiin, mainostaa facebook-eventtiä ja lähettää 
sähköpostimainoksen. 
8. Muut esille tulevat asiat 
- Yleinen facebookryhmä: 
Ne joita kiinnostaa tehdä asioita speksissä lisätään. 
- Gmail-tunnukset:  
Pidetään tunnukset lähinnä tiimivastaavilla eikä jaeta niitä monille. 
- Speksitapaamiset: 
Speksin kesäpiknik: Senni hoitaa. 
Speksin klusterihengailu: Mika hoitaa 
Tuotannon saunailta: Mika selvittää saunan mahdollisuutta, Ville J. selvittää tätä myös.  
Speksin syyshengailu: keskustelua jatketaan lähempänä ajankohtaa 
- Aloitettiin keskustelu lipunmyynnistä, keskustellaan lisää  
myöhemmissä kokouksissa. 
- Ville ja Mika organisoivat tuotantotiimit 16.6.2015. 
- Puhuttiin tiedottamisesta ja sisäisestä kommunikaatiosta. 
- Nettisivut: Ville L. Kyselee nettisivuvastaavaa ja toimii vastuuhenkilönä asian suhteen.  

9. Ilmoitusasiat 
-Senni valmistuu kandiksi 17.6. 

10. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 
-Kokous pidetään saunan yhteydessä. 

11. Kokouksen päättäminen 
-Kokous päättyi kello 20.25


