
Hallituksen kokous 11/2019 
Su 1.9. klo 19:00 
Kokoushuone, Christina Regina (Matlu-klusteri), Leppäsuonkatu 11 
  
Läsnä: 
Siiri Turtola, puheenjohtaja 
Nelli Junttila, sihteeri 
Teemu Tasanen 
Ida Koskinen 
Reetta Lehto 
Sofia Vanhanen 
  
1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 19.11. 
  
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan muutoksitta. 
  
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Koskinen ja Lehto ehdottavat itseään. Valitaan Koskinen ja Lehto pöytäkirjantarkastajiksi. 
  
5. Ilmoitusasiat 
Koskinen, Vanhanen ja Tasanen ovat käyneet klusterikoulutuksen. Heidän lisäämisensä 
sähköpostilistalle on kuitenkin vielä tekemättä leppiskomitean puolelta. Lehto on käynyt Alina-
koulutuksen. Turtola ilmoittaa käyneensä sähköpostikeskustelua prh:n kanssa, mutta uusien 
sääntöjen muotoilussa on vielä ongelmia. 
  
Turtola ilmoittaa, että Matlulta on alustavasti vastattu tilakyselyihin improkerhoa koskien. 
Turtola ilmoittaa myös, että Kumpulan Speksi on saanut kutsun LoimuSpeksin vujuille 
Rovaniemelle. 
  
6. Menneet tapahtumat 
6.1. Speksipiknik 16.8. 
Osallistujia oli 16. Paikalla olleet pitivät tapahtumasta ja tarjoamuksista, ja kehuja sateli.  
  
6.2. Tiedebasaari 29.8. 
Haalarimerkkejä myytiin 6 kpl (1 vanha, 5 uutta). Tiedebasaariin osallistui ständillä ja esiintymässä 
yhteensä 8 henkilöä Kumpulan Speksistä. Uusia sähköposteja kerättiin listalle yhteensä 44. 
Markkinoinnin kannalta tapahtuma oli jymymenestys! 
  
6.3. Muut menneet tapahtumat 
Ei muita menneitä tapahtumia. 
  
7. Tulevat tapahtumat 
7.1. Vuosijuhlat 7.9. 
Vujutiimin askarteluilta on tulossa 5.9. Koskinen ja Vanhanen ilmoittavat, että vujuilla esitettävän 
lauluesityksen treenit ovat sujuneet hyvin. Vuosijuhlille on ilmoittautunut 47 henkilöä. Vuosijuhlien 
järjestäminen etenee ja esimerkiksi juomat on jo ostettu. Vanhanen ilmoittaa olevansa kiinnostunut 
järjestämään vujutiimin kiitosillan juhlien jälkeen.  
  
7.2. Fuksiseikkailu 27.9. 



Lopullinen rastikuvaus on toimitettu HYY:lle. Vanhanen on menossa rasti-infoon. Alustavasti rastia 
pitämään ovat menossa Siiri Turtola, Sofia Vanhanen, ________, Reetta Lehto ja Nelli Junttila. 
  
7.3. Muut tulevat tapahtumat 
Limeksen fuksiaiset ovat maanantaina 16.9. Koskinen ilmoittaa alustavasti olevansa kiinnostunut 
pitämään tapahtumassa Kumpulan Speksin rastia. 
Myös TKO-älyn fuksiaisiin on mahdollisesti tulossa Speksin rasti. Samoin yhteisfysikaalisiin 
fuksiaisiin on tulossa rasti, jolla on jo pitäjät. 
  
8. Produktion esitystila 
Koskinen ilmoittaa, että produktion vastaavien kesken käytyjen keskustelujen perusteella 
Maunulatalo on Speksin tarpeiden kannalta epäkäytännöllinen. Teatteri Forumiin on tehty alustava 
varaus 15.-19.4. Kokonaisuudessaan tilavuokraan ja lisäkustannuksiin kuluisi  
8 000─8 500 €. Turtola ehdottaa, että hallitus myöntää Koskiselle luvan vahvistaa tilavaraus 
Forumin kanssa edellä mainituilla päivillä. Turtola ehdottaa myös Koskiselle myönnettäväksi 
nimenkirjoitusoikeus tilavuokrasopimusta varten. Ehdotuksia kannatetaan ja ne hyväksytään. 
  
Lisähuomiona: Kanneltaloon kannattaa jatkossa olla yhteydessä ajoissa seuraavien produktioiden 
esitystiloja etsittäessä. 
  
9. Muut produktion kuulumiset 
Lehto ilmoittaa, että käsikirjoitusluonnos on valittu sekä käsis- ja tuotantotiimirekryt on laitettu 
käyntiin. Käsistiimiin on tullut hyvin yhteydenottoja. Sanoitusvastaavaksi on valittu Teemu 
Tasanen. Kumpulan Speksin nettisivuille on lisätty kokonaisvaltainen rekrymainos. Myös 
sähköposti rekryihin liittyen on tarkoitus laittaa eteenpäin lähiaikoina. 
  
10. Talous 
Kulukorvattavaa: 
________, Tiedebasaarin Mariannet, 4,90 €. 
________, Speksipiknikin tarjoamukset, 5,40 €. 
  
Turtola ehdottaa kulukorvauksia hyväksyttäväksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 
  
11. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
  

  
12. Seuraava kokous 
Doodlaillaan vuosijuhlien jälkeen. 
  

  
13. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 20.16. 
 


