Hallituksen kokous 8/2019
Ma 17.6. klo 17:00
Kokoushuone A120, Exactum, Pietari Kalmin katu 5
Läsnä:
Siiri Turtola, puheenjohtaja
Nelli Junttila, sihteeri
Lia Vahtera
Ida Koskinen
Sofia Vanhanen
Teemu Tasanen
Petra Manninen (puhelimitse kohdassa 7.4.)

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 17.05.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
______ ehdottaa lisättäväksi kohdan Jäsenasiat kohdan Talous jälkeen. Lisätään kohta ja
muutetaan numerointi sen mukaiseksi.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
______ ja ______ ehdottavat itseään. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ______ ja ______.
5. Ilmoitusasiat
______ ilmoittaa, että prh on hyväksynyt nimenkirjoittajien muutoshakemuksen. Lisäksi
tilinkäyttöoikeudet on käyty päivittämässä pankissa. ______ ilmoittaa, että Speksin
sähköpostiin on tullut kyselyviesti Viikki-speksin ja Kumpulan Speksin yhteisistä
improtreeneistä.
6. Menneet tapahtumat
Ei menneitä tapahtumia.
7. Tulevat tapahtumat
7.1. Käsikirjoitusworkshop 18.6.
______ ehdottaa tapahtuman budjetiksi 20 euroa. Ehdotusta kannatetaan ja se
hyväksytään.
7.2. V niin kuin Vegaanin katseluilta
______ on aloittanut tapahtuman ajankohdan selvittämisen. ______ ehdottaa
tapahtuman budjetiksi 20 euroa. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.
7.3. Tiedebasaari 29.8.
Kutsu on saapunut ja se on vahvistettu. ______ ottaa vastuun tapahtuman

valmistelusta. ______ ilmoittautuu auttamaan.
7.4. Vuosijuhlat 7.9.
______ ilmoittaa, että ______ on ilmoittanut olevansa käytettävissä
vuosijuhlamestariksi. Valitaan ______ Kumpulan Speksin vuosijuhlamestariksi.
Koko hallitus toimii vuosijuhlatiimissä ja piakkoin järjestetään erillinen vuosijuhlatiimin
kokous. ______ esittelee viime vuoden vuosijuhlien kutsuvieraslistan, jota käytetään
pohjana myös tämän vuoden kutsulistassa. ______ ehdottaa vuosijuhliin kutsuttavaksi
lisäksi Pykälän spexiä. Lisätään listaan Pykälän spex.
Kutsuvierasjärjestöt:
Viikki-speksi
Humanistispeksi
Lääkiksen Speksi
Penkereen Speksi
Eläinlääkiksen speksi
Turun HybridiSpeksi
Pykälän spex

ainejärjestöt:
Geysir
HYK
Limes ry
MaO
Matlu
Matrix
Meridiaani
Moodi
Resonanssi
Spektrum
Synop
TKO-äly
Vasara

7.5. Muut tulevat tapahtumat
Speksin piknikkiä suunnitellaan järjestettäväksi kesällä.
8. Produktion kuulumiset
______ ilmoittaa, että sähköposti Speksin tulevaa esityspaikkaa koskien on työn alla.
______ lähettää tiedusteluja lähipäivinä. ______ ilmoittaa, että uudeksi webmasteriksi on
rekrytty ______. Vanha webmaster suorittaa perehdytyksen ja uusi webmaster aloittaa työt
mahdollisimman pian. ______ ilmoittaa, että Viikki-speksille on laitettu tieto
käsisworkshopista ja käsikirjoituskilpailu on käynnissä. ______ ilmoittaa, että
käsikirjoitusvastaavuudesta on tullut yhteydenotto. ______ ja ______ ehdottavat, että
Speksiä voitaisiin mainostaa muun muassa seuraavilla kursseilla: Johdatus

yliopistomatematiikkaan, Vuorovaikutukset ja kappaleet, Atomit, molekyylit ja
vuorovaikutukset, jokin Bachelor of Science-koulutusohjelman kursseista sekä Maantiede
tieteenalana.
9. Tiedotuskäytännöt
______ esittelee hallituslaisille sähköpostilistan käyttöä. ______ ilmoittaa hallituslaisten
mahdollisuudesta ilmoittautua ylläpitäjäksi Speksin sometileille.
10. Talous
Ei talousasioita.
11. Jäsenasiat
Ehdotetaan jäseneksi ______. Hyväksytään ______ Kumpulan Speksin jäseneksi.
12. Muut esille tulevat asiat
Syksyn tapahtumista ainakin Fuksiseikkailu ja Avajaiskarnevaalit ovat Speksin kannalta
potentiaalisia tapahtumia, joihin voitaisiin suunnitella ohjelmaa.
13. Seuraava kokous
Kokous todennäköisesti heinäkuun alkupuolella.
14. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18.19.

