
Hallituksen kokous 1/2019 
13.1.2019, klo 16 
Christina Regina, Leppäsuonkatu 11 
 
 
Läsnäolevat hallituksen jäsenet: 
 
- Markus Holopainen (puheenjohtaja) 
- Hilma Holappa 
- Siiri Turtola 
- Nelli Junttila 
- Reetta Lehto (sihteeri) 
 
 
1.   Kokouksen avaaminen 
 
Avataan kokous ajassa klo 16.21. 
 
2.   Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3.   Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
______ ehdottaa lisättäväksi kohdan 8 jälkeen avainasiat ja kokouskäytäntöjen 
päättäminen. 
 
4.   Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
5.   Ilmoitusasiat 
 
______ ilmoittaa, että Kumpulan Speksin uusi logo on valmis (ei vielä julkaistu). Lisäksi 
Kumpulan Speksin gmailiin oli tullut ilmoitus, että Alina-koulutusta on saatavilla. Webmaster 
on liittynyt Slackiin ja on luonut kanavan, jossa ilmoitetaan nettisivuasioista. ______ haluaa, 
että esityksen nimi julkaistaan pian, sillä Kanneltalo on julkistanut sen jo. 
______ ilmoittaa, että Kumpulan Speksistä neljä edustajaa oli mukana Klusterin 
hinkkausbileissä. 
 
6.   Menneet tapahtumat 
  6.1. Syyskokous 2.12. 
 
Syyskokous meni hyvin. Paikalla oli enemmän kuin 10 osallistujaa. 
 
 
  6.2. Muut menneet tapahtumat 



 
Pykälän Speksi excu, jota kävi katsomassa 22 osallistujaa. 
 
7.  Tulevat tapahtumat 
  7.1. Kämppäappro 
 
Perinteinen produktion kämppäappro, jonne kutsutaan kaikki mukana olevat tekijät mukaan. 
Täytyy etsiä kämpät, joissa voimme vierailla. Tarvitaan koordinaattori, joka suunnittelee reitin 
ja huutelee kämppiä sosiaalisen median kanavissa. ______ ottaa kämppäappron 
suunnittelun/järjestämisen vastuulleen. Ajankohta helmikuussa. 
 
  7.2. Muut tulevat tapahtumat 
 
Kaatajaisten ja karonkan suunnittelu.  
Mahdollisen ohjelman ja ruokailun suunnittelu kaatajaisissa. Tämän vuoden produktion 
ulkopuolinen vastuuseen? Vaihtoehtoisesti hallituksen suunnitelman toteuttaminen ja 
koordinaattori etsii nakkeilijat. 
Karonkkaa varten Sivistyksen varaus. Arkivuoro 120 €, viikonloppuvuoro 170€. Ajankohta 
huhtikuussa esitysten jälkeen. Ruokailun ja muun toiminnan (sketsit, leikit) suunnittelu. 
Milloin sauna varattavissa? ______ ottaa karonkkaa varten Sivistyksen varaamisen 
vastuulleen. 
 
Excu humanistispeksin esityksiin. Selvitys mahdollisimman pian (ryhmälipun järjestäminen). 
______ ottaa järjestämisen vastuulleen. 
 
8.   Vuoden 2019 varapuheenjohtajan ja muiden virkailijoiden valinta 
 
Varapuheenjohtaja: ______ehdottaa ______varapuheenjohtajaksi. ______ on 
käytettävissä. Muita ehdokkaita ei ole, joten ______ valitaan Kumpulan Speksin 
varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019. 
 
Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava: ______ ehdottaa ______, mutta ______ vastasi, 
ettei ole käytettävissä. ______ ehdottaa ______, joka on käytettävissä. Muita ehdokkaita ei 
ole, joten ______ valitaan ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaavaksi vuodelle 2019. 
 
Rekrytointivastaava: ______ ehdottaa ______. ______ on käytettävissä. Muita ehdokkaita 
ei ole, joten ______ valitaan Kumpulan Speksin rekrytointivastaavaksi vuodelle 2019. 
 
Seuraavassa kokouksessa valitaan loput virkailijat. 
 
 
 
 
9. Avainasiat 
 
______ ehdottaa, että Klusterin avaimet myönnetään kaikille hallituksen jäsenille ja 
klusterivastaaville. Ehdotusta kannatetaan, joten ehdotus hyväksytään. 



 
10. Kokouskäytäntöjen päättäminen 
 
______ ehdottaa, että kokouksissa ei tarvitse olla ruokatarjoiluja, sillä se kuluttaa turhaan 
järjestön rahavaroja. Paikallaolijat kannattavat ehdotusta, joten se hyväksytään. ______ 
ehdottaa, että kokouskutsujen tulee lähteä vuorokausi ennen kokousta sähköpostitse 
jäsenille. Ehdotusta kannatetaan, joten se hyväksytään. 
 
11. 2019 produktion toimijoiden rekrytointi 
 
Lavastus- ja maskeeraustiimeihin tarvitaan vielä akuutisti lisää käsipareja. 
Kaatajaisiin täytyy saada nakkeilijoita. 
Sometiimiin saatiin yksi tekijä lisää, ja myös trailerin kuvaaja ja editoija löytyi. 
 
12. 2019 produktion tilat 
 
Tanssijat käyttävät tanssikoulu Shamsinaa, jonne kustannetaan yksi vuoro Kumpulan 
Speksin varoista. Yhteistreenit Arabian nutalla ja kolmannet tanssijoiden treenit Unisportilla 
Kluuvissa. 
Vierailu Kanneltaloon oli menestyksekäs. 
 
13. Muut produktion kuulumiset 
 
______ käy produktion kuulumisia läpi: 
- 2.1. tuotantopalaveri ______ kanssa. Viime hallituksen pöytäkirjassa luki vahvistamatonta  
   tietoa sähköpostilistojen kautta mainostamisesta Kumpulan Speksin esityksiin liittyen.  
   Tämä asia selvitettiin kokouksessa. 
- Sponsoriasioiden hoitamisen aloitus mahdollisimman pian. 
- Julisteiden ja läsyjen valmistaminen sekä valokuvaukselle aika. 
- Somemateriaalin vähäisyys harmitti, mutta asiaan tulossa muutos. ______ ja ______ 
   painostus. 
- Tempausten järkkääminen tänä keväänä, näkyvyyden tavoittelu, tanssi ja impro+bändi?  
   ______ ehdottaa 4. periodin aloitusriehaa. 
- ______ haluaa, että listataan kunniajäsenet ja kunnianauhan saaneet, jotta jatkossa 
tiedetään ketkä ovat jo kunniajäseniä jne. 
- Trailerin kuvauspäivä maaliskuussa, lavasteet ja kuvauspaikka selvitettävä. 
- Roudaaminen työn alla (rekry), rekrytointivastaavan kanssa puhetta asiasta  
   tulevaisuudessa. 
- Facebook-eventit pienistäkin tapahtumista. 
- 17.12. Kanneltalossa tekninen tuotantopalaveri, jossa lyötiin paljon asioita lukkoon  
   esityksiin liittyen, mm. ääniteknikko saadaan Kanneltalon puolesta ja Kanneltalo hoitaa  
   lippujen tarkistamisen ennen esityksiä.  
- Lisäksi Kanneltalon kahvilassa on A-oikeudet, joiden hyödyntäminen selvityksen alla. 
- Lopuksi Kanneltalon backstage on ahdas ja Kanneltaloon ei ole vielä tilavuokrasopimusta,  
   joka on työn alla. 
 



______ kertoo, että yhteistreenit alkavat 21.1. Arabian nutalla eli tanssijat tanssivat bändin 
soittamaan livemusiikkiin. 
Lisäksi näyttelijät ovat motivoituneita ja tekevät kovasti töitä. 
 
14. Talous 
 
______ (edeltävä rahastonhoitaja) maksoi Kannunvalajille astiavuokran vuosijuhlilta 
toissapäivänä (11.1.). 
 
Produktion puolella on selvitetty poskimikrofonien vuokraa. Halvin vuokra on yhteensä  
1 400 €/viikko. Tätä ei lähdetä selvittämään, sillä ei ole varaa. Mahdollista selviytyä myös 
ilman poskimikrofoneja. Oletuksena siis on, ettei poskimikrofoneja ole. 
 
Tanssikoulu Shamsinalta vuokrattu tilat tanssijoille, tiistaina 15.1. allekirjoitettava sopimus. 
______ ehdottaa, että myönnetään ______ oikeus allekirjoittaa tanssikoulu Shamsinan 
vuokrasopimus. Ehdotusta kannatetaan, joten ______ allekirjoittaa sopimuksen tiistaina 
15.1. 
Joitain kulukorvauksia tullaan maksamaan vasta produktion jälkeen, sillä Kumpulan Speksin 
tilillä on rajallinen määrä rahaa. 
 
15. Muut esille tulevat asiat 
 
Matlulta on tullut kutsu yhdelle edustusvieraalle vuosijuhliin. Paikallaolijat sopivat, että 
______ osallistuu Matlun vuosijuhlille ja ostaa vuosijuhlalahjan. 
 
Ainakin ______ osallistuu Alinan käyttökoulutukseen. Muutkin (______ ja ______) 
harkitsevat osallistumista. 
 
Hallituksen kesken harkitaan virkistäytymistä. 
 
16. Seuraava kokous 
 
Selvitetään Doodlen avulla seuraavan kokouksen aika noin kolmen viikon päästä. 
 
17. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätetään ajassa klo 17.28. 
 


