
Hallituksen kokous 5/2019 
Keskiviikko 24.4.2019, klo 18.00 
Kokoushuone A118, Exactum, Pietari Kalmin katu 5 
 
Läsnä: 
Hallitus: 
Markus Holopainen, puheenjohtaja 
Hanna Salomaa, sihteeri 
Reetta Lehto 
Saara Akkanen 
Siiri Turtola 
Hilma Holappa 
Muut: 
Ville Lovikka 
 
Kokouksen esityslista: 
 
1.   Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous 18.13. 
 
2.   Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3.   Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 
 
4.   Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi ______ ja ______. Molemmat käytettävissä. Valitaan 
pöytäkirjantarkastajiksi ______ ja ______. 
 
5.   Ilmoitusasiat 
______ ilmoittaa, että toiminnantarkastus on meneillään. 
______ ilmoittaa, että se on ohi. Tästä se taas lähtee. 
______ ilmoittaa, että klusteri on siivottu tänään. 
______ ilmoittaa, että uusi webmaster tarvitsisi rekrytä. 
______ ilmoittaa, että esitystallenne on valmis ja ladattu Youtubeen. 
 
6.   Menneet tapahtumat 
  6.1. Harjoituspäivät ja esitykset Kanneltalolla 9.-16.4. 
Kolme harjoituspäivää ja neljä esityspäivää Kanneltalolla, osallistettiin yhteensä noin 60 
speksiläistä. Harjoituspäivät olivat sopivan kaoottisia, ja esitykset mainioita.  
 
  6.2. Kaatajaiset 16.4. 
Oli kivaa. Ruoka oli hyvää, mutta sitä oli liikaa. Siivoojat olivat vähän väsyneitä, mutta 
kokonaisuudessa homma meni mukavasti. Paikalla reilu 40 henkilöä. Budjetti ylittyi noin 
neljällä eurolla. 
 



  6.3. Muut menneet tapahtumat 
Ei muita menneitä tapahtumia. 
 
7.   Tulevat tapahtumat 
  7.1. Spring Festival 25.4. 
Bändi palkattu esiintymään ja osa näyttelijöistä menossa laulamaan. Speksi saamassa 
keikasta 500 euroa. 200 € summasta varataan bändin virkistystoimintaan. 
 
  7.2. KJYV 26.4. 
Rastin sisältöä suunniteltu eilen muutamien rastinpitäjien kanssa. Rastinpitäjiä tällä hetkellä 
tulossa 7 kappaletta, kaikki eivät ole paikalla koko aikaa. 
 
  7.3. Karonkka 4.5. 
Tapahtuu. 
 
  7.4. Vuosijuhlat 7.9. 
Tapahtuu. 
 
  7.5. Muut tulevat tapahtumat 
V niin kuin Vegaanin katseluilta, ajankohta mahdollisesti toukokuun lopulla.  
 
8.   V niin kuin Vegaanin jälkipyykki 
  8.1. Rekvisiittojen loppusijoituspaikat 
Tavoite, ettei enää kenenkään nurkissa pyöri speksin rekvisiittaa. Vaatteita ja muuta sälää 
viedään tekiksen varastoon. ______ ottaa vastuun tavaroiden siirtelyn koordinoinnista. 
 
  8.2. Palauteillat 
Ideana, että tiimiläiset kokoontuvat keskenään ja käyvät läpi fiiliksiä omasta tekemisestään. 
Kannustetaan kaikkia tiimivastaavia pitämään palauteillat mahdollisimman pian karonkan 
jälkeen, tai sitä ennen. ______ ottaa vastuun kannustamisesta. 
 
  8.3. Testamentit 
Palauteiltojen jälkeen jokainen tiimivastaava kirjoittaa testamentin seuraavalle vastaavalle. 
Testamenttiin on tarkoitus kirjoittaa lyhyt kuvaus homman sisällöstä, vinkkejä, neuvoja, mistä 
aloittaa, jne. Testamenttien alustava deadline on 1.6.2019. 
 
  8.4. Muut produktiota seuraavat toimenpiteet 
Lippuja myytiin yli odotusten, yhteensä 643 kappaletta. Opiskelijalippuja 242, peruslippuja 
220, ryhmälippuja 152 ja kannatuslippuja 29. 
Graafikoille halutaan lahjoittaa uudet suunnittelemansa haalarimerkit. 
 
9.   Seuraavan produktion käynnistäminen 
Alustavasti käsisworkshop toukokuun alkupuolella, ja käsikirjoituskilpailu loppuu kesäkuun 
lopussa. ______ ottaa vastuun homman alulle laittamisesta. 
 
10. Tanssi- ja improkerho 
Tanssikerho tarkoitus järjestää jälleen kesällä, tiloja selvitellään. Vetäjänä ______. 



Improkerhon tutustumiskertoja tarkoitus järjestää karonkan jälkeen. Tutustumiskertojen 
vetäjänä ______. 
 
11. Talous 
Kanneltalon lipputulot arviolta noin 9 000 €, josta Kanneltalon vuokraan yms. noin 4 000 €. 
Lippu.fi on maksanut 5 185,50 € 12.-14.4. esityksistä. 
Hyväksytään lasku käsiohjelmista ja julisteista Painosalama Oy:lle 429 €. 
 
Hyväksytään kulukorvauksia: 
______Resonanssin vuosijuhlalahjasta 7,92 € 
______ Viikki-speksin vuosijuhlalahjasta 20 € 
______ pakettiauton vuokrauksesta ja bensoista 176,90 € 
______ haalarimerkeistä 255 € 
______ lavastustarvikkeista 60,14 € 
______ kaatajaistarjoiluista 81,88 € 
______ speksinkatseluillan tarjoiluista 17,11 € 
______ puvustustarvikkeista 43,88 € 
______ puvustustarvikkeista 102,30 € 
______ puvustustarvikkeista 68,92 € 
______ tanssijoiden hatuista 20,22 € 
______ maskeeraustarvikkeista 302,90 € 
 
Uusia haalarimerkkejä myyty 132 kappaletta ja vanhoja 32 kappaletta. 
 
12. Muut esille tulevat asiat 
______ lupaa edistää hupparitilausta. 
Kesällä pidetään hauskaa. 
 
13. Seuraava kokous 
Doodlataan myöhemmin. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 19.50. 
 


