Hallituksen kokous 3/2019
Ma 18.03.2019, klo 10:00
Gustaf Hällströmin katu 2, Kirjaston ryhmätyötila G108a
Läsnäolevat hallituksen jäsenet:
Markus Holopainen (puheenjohtaja)
Saara Akkanen (sihteeri)
Siiri Turtola
Reetta Lehto
Nelli Junttila
Hilma Holappa
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 10.09.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen työjärjestys sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

______ ehdottaa ______ ja ______. Molemmat ovat käytettävissä, valitaan molemmat.
5. Ilmoitusasiat
Alina-salista on laitettu varaushaku menemään vuosijuhlia varten. Haettu 7.9. tai 14.9. tai
21.9., kaikki lauantaita. Viikki-speksi on kutsunut töihin vuosijuhliinsa. Lippuja myyty 193 kpl
eli 23 % (tilanne viikko sitten). ______ varannut liput produktiolaisille. Tilavuokrasopimus on
viimeinkin solmittu.
6. Menneet tapahtumat
6.1. Kämppäappro 16.2.
Osallistujia 25. Tapahtuma oli onnistunut, ohjelmaa toivottiin hieman enemmän, vaikka myös
kiiteltiin, ettei sitä ollut liikaa.
6.2. Humanistispeksin excu 20.2.
Osallistujia 27. Speksiä analysoitiin kalliolaisessa kuppilassa.
6.3. Muut menneet tapahtumat

Produktion valokuvaukset suoritettiin 2.3. Ylioppilaskameroiden studiolla. Osallistujia 45.
Produktion traileri kuvattiin Exactumin kellarissa 12.3. Osallistujia 14.
7. Tulevat tapahtumat
7.1. Viikki-speksin excu 20.3.
Ilmoittautuneita 17.
7.2. Kaatajaiset 16.4.
Erillistä järjestäjää ei ole löytynyt, joten hallitus ja produktiolaiset järjestää. Tarvitaan n. 5
hengen ryhmä. ______ vastaa tapahtuman järjestämisestä. Pitää suunnitella tarjoilut ja
mahdollinen ohjelma (ml. kiitokset). Tarvitaan suunnitelma roudaukseen.
7.3. Karonkka
Pidetään 4.5. klo 18-02 Kattosauna Sivistyksellä. Tarjoilut ja ohjelma suunniteltava.
7.4. Vuosijuhlat
Järjestetään syyskuussa.
7.5. Muut tulevat tapahtumat
Vanhojen speksien katseluilta 27.3. Katsotaan Spex Mex. ______ ehdottaa 20 euron
budjettia tarjoiluihin. Ehdotus hyväksytään.
8. Uusien jäsenten hyväksyminen

______ ehdottaa, että hyväksytään ______ ja ______ Kumpulan Speksin jäseniksi.
Ehdotus hyväksytään.
9. Kanneltalo ja muut tila-asiat
Sopimus on tullut kahteen kertaan, koska kirjekuorta on käytetty suttupaperina
Opiskelijahuoneella, ja ehdittiin luulla, että se ei ollut tullut perille. ______ luovuttaa
sopimuksen hallitukselle.
Myynnistä on poistettu 2 pyörätuolipaikkaa esitystä varten. Kanneltalo hoitaa korokkeen
esiintyjälle. Tilavuokra tulee olemaan 3 240 € (sis. alv.). Tilavuokraan tullaan lisäämään
lipunmyynnin palvelumaksu.

10. Produktion kuulumiset

Nettisivuista vastaava henkilö ei vastaa yhteydenottopyyntöihin, joten tarvitaan väliaikainen
korvaaja.
Julisteet ovat saapuneet, niiden levitys on aloitettu. Julisteita on tilattu runsaasti.
Pakettiauto pitää vuokrata produktion roudauksia varten.
Editoija on löytynyt ja 2 kuvaajaa. La 13.4. esitys kuvataan. Saadaan 1 kamera lainaan viime
vuoden kuvaajalta.
Käsiohjelman materiaali on kasattu ja toimitettu graafikoille.
Studiokuvia ei ole vielä saatu. Tällä viikolla alkaa somekampanja, jossa postataan kerran
päivässä 1 promokuva.
Maaliskuussa on pidetty produktiopalaveri vastaavien kesken. Lisäksi on pidetty
tekniikkapalaveri, jossa on käsitelty valoja, ääniä ja lavastusta.
11. Talous
Viikki-speksin lippulasku on maksettu.
Ei hyväksytä kulukorvausta tanssijoiden hatuista, koska hakemuksesta puuttuu allekirjoitus.
______ ja ______ on tilinkäyttöoikeudet.
Ylioppilaskameroiden studion varausmaksu (10 €) on maksettu.
12. Muut esille tulevat asiat
Osallistutaan KJYViin rastinpitäjinä. Kukaan hallituksesta ei pääse paikalle
suunnittelukokoukseen, ollaan yhteydessä ______, että halutaan taas pitää rastia.
Tarvitaan apulaisia (3-5) Viikki-speksin synttärisitseille, jotka pidetään Alina-salissa
perjantaina 5.4.
______, ______ ja ______ alustavasti menossa. Kysytään muitakin aktiiveja.
Kevätkokous pidetään alustavasti 25.4.
Haalarimerkkejä tullaan tilaamaan. ______ toivoo niitä esityksiin mennessä.
Hupparitilauksen edistymisestä ei ole tietoa.

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään viikolla 14 tai 15.

14. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 11.33.

