
Hallituksen kokous 10/2019 
Ke 14.8. klo 20:00 
Kokoushuone, Christina Regina (Matlu-klusteri), Leppäsuonkatu 11 
  
Läsnä: 
Siiri Turtola, puheenjohtaja 
Nelli Junttila, sihteeri 
Reetta Lehto 
Hilma Holappa 
Ida Koskinen 
Teemu Tasanen 
Sofia Vanhanen (poistui kohdassa 9.) 
  
  
1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 20.12. 
  
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Turtola ehdottaa lisättäväksi kohdan “uusien jäsenten hyväksyminen”. Lisätään tämä kohta 
kohdaksi 11 ja muutetaan numerointi sen mukaiseksi. Hyväksytään työjärjestys muutoksin. 
  
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Koskinen ja Lehto ehdottavat itseään ja ovat käytettävissä. Valitaan Koskinen ja Lehto 
pöytäkirjantarkastajiksi. 
  
5. Ilmoitusasiat 
Sääntömuutos on prh:n mukaan ongelmallinen ja Turtola hoitaa asiaa. Nettisivujen verkkotunnus 
vanhenee 4.9. ja webmaster hoitaa asiaa. HYY järjestää täydentäviä Alina-koulutuksia 
loppukuusta. Viikki-speksi on ottanut yhteyttä avajaiskarnevaalien improbattleen liittyen. 
  
6. Tulevat tapahtumat 
6.1. Speksipiknik 
Tarjoilut ja toteutus on suunniteltu, mahdollinen ohjelma on vielä työn alla. Lehto ehdottaa 
budjetiksi 20 €. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 
  
6.2. Tiedebasaari 29.8. 
Turtola ilmoittaa, että tapahtumaan on saatu viimeinkin tarpeeksi tanssijoita esitystä varten. Turtola 
ehdottaa budjetiksi 5 €. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 
  
6.3. Vuosijuhlat 7.9. 
Vujutiimin tapaaminen on lauantaina 17.8. Vuosijuhlaan on tulossa ainakin tanssiesitys sekä a 
cappella-esitys. 
  
6.4. Fuksiseikkailu 27.9. 
Turtola on ilmoittanut Kumpulan Speksin fuksiseikkailuun pitämään rastia. Vanhanen on 
käytettävissä rastivastaavaksi. Valitaan Sofia Vanhanen rastivastaavaksi. Rastinpitäjien info-iltoja 
järjestetään Alina-salissa 10.9. ja 17.9. klo 18, joista jompaan kumpaan jonkun rastinpitäjistä tulee 
osallistua. 
  
6.5. Muut tulevat tapahtumat 
Syksyllä on tulossa fuksiaisia, joissa Kumpulan Speksi on mahdollisesti pitämässä rastia. 



  
7. Produktion kuulumiset 
Koskinen ilmoittaa, että tilavaraukset esityksiä varten ovat työn alla. Kanneltalolla on muuten 
täyttä, mutta yksi viikko on vain alustavasti varattu muille. Sen tilanne Kumpulan Speksin 
varausmahdollisuuksien kannalta selviää syyskuuhun mennessä. Muita vaihtoehtoja ovat Teatteri 
Forum sekä Maunulatalo. 
  
Turtola ilmoittaa, että bändivastaavat ovat hakeneet bändille treenivuoron. 
  
Lehto ilmoittaa, että webmaster on saatu rekryttyä ja perehdytys on tulossa. Uusi webmaster on 
Heikki Ahonen. Bändi-, käsis- ja tanssivastaavat on rekrytty sekä pää- ja apuohjaajat on valittu. 
Bändivastaaviksi valittiin Joona Corner ja Aino Nyman, tanssivastaaviksi Reetta Lehto ja Katja 
Rajasärkkä, käsisvastaavaksi Samuli Kohonen sekä pääohjaajaksi Markus Tervo ja apuohjaajaksi 
Essi Salmenkivi. Seuraavana ovat käsistiimin ja sanoitusvastaavan rekrytointi. 
  
8. Talous 
Kulukorvattavaa: 
________, kaatajaisten Alina-vuokra ja pantti, 190 €. 
________, nimikirjoitusoikeudellisten muutos prh:lle, 20 €. 
  
Turtola ehdottaa kulukorvauksia hyväksyttäväksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 
  
9. Pöytäkirjojen julkaisukäytännöt 
Turtola ehdottaa, että jatkossa pöytäkirjoista ei sensuroida kokouksen läsnäolijoita, vaan 
esimerkiksi kulukorvausten kaltaiset asiat. Koskinen ehdottaa kulukorvauksia sensuroitaviksi.  
  
Vanhanen poistuu. 
  
Turtola ehdottaa, että netissä julkaistavaan pöytäkirjaan tehdään muutoksia niin, että nimet otetaan 
kokonaan pois kulukorvauksista. Lisäksi, jos muuten keskustellaan henkilöstä, joka ei ole paikalla, 
kyseisen henkilön nimi sensuroidaan. Tästä tehdään tarvittaessa poikkeus valittaessa henkilöitä 
virkoihin. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 
  
10. Kunnianauhan saajien valinta 
Turtola ehdottaa Kumpulan Speksin kunnianauhaa myönnettäväksi ________. Ehdotusta 
kannatetaan ja se hyväksytään. 
  
11. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Ehdotetaan Kumpulan Speksin jäseniksi ________ sekä ________. Ehdotusta kannatetaan ja se 
hyväksytään. 
  
12. Muut esille tulevat asiat 
Turtola ilmoittaa, ettei Matlu ole vastannut viesteihin. Toistaiseksi treenitiloja ei siis ole varattuna 
syksylle.  
  
Lehto ehdottaa rekryttäväksi tuotantotiimiä tuotantovastaavan avuksi. Ehdotusta kannatetaan ja 
rekrytointi laitetaan työn alle. 
  
Turtola ilmoittaa, ettei myöskään klusterikoulutuksiin liittyviin sähköposteihin ole vastattu. 
  
Turtola ilmoittaa, että käsiskilpailuun tuli kaksi luonnosta, lisäksi ohjaajat ovat ottaneet harkintaan 
viime vuoden kilpailussa kaksi hävinnyttä käsisluonnosta. 
  



13. Seuraava kokous 
Doodlaillaan. Koskinen ehdottaa, että kokoustetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
tilavaihtoehdoista on saatu tietoa jotta päästään tekemään päätöksiä niiden kannalta.  
  
14. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 21.41. 
 


