
Hallituksen kokous 12/2019 

Ti 17.9. klo 20:00 

Väinö Auerin katu 1 T 70 

  

Läsnä: 

Siiri Turtola, puheenjohtaja 

Nelli Junttila, sihteeri 

Sofia Vanhanen 

Hilma Holappa 

Ida Koskinen 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 20.06. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Koskinen ja Holappa ehdottavat itseään. Valitaan Koskinen ja Holappa 

pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Koskinen ilmoittaa, että produktiolle on alettu etsiä mailivastaavia ja heille on perustettu 

Whatsapp-ryhmä. Vanhanen kertoo, että on ottanut vastuulleen improkerhon järjestämisen. 

Koskinen ilmoittaa alustavasti halukkuutensa improkerhon vetämiseen. 

Turtola ilmoittaa, että speksin Katso-tunnusten pääkäyttäjyys on siirretty hänelle edelliseltä 

puheenjohtajalta. 

 

6. Menneet tapahtumat 

6.1. Vuosijuhlat 7.9. 

Juhlat onnistuivat hyvin. Pöytäjuhlavieraita oli 48, tervehdyksiä saimme kuudelta eri 

järjestöltä. Humanistispeksiltä oli kolme tarjoilijaa vastanakkeilemassa.  

Huomiona, että jatkossa vujutiimin kannattaa varautua mahdollisiin ongelmiin varaamalla 

ylimääräistä aikaa. 

Turtola ilmoittaa, että speksin kaapissa on vuosijuhlien jäljiltä avattuja Jallupulloja. 

Sillikselle osallistujia oli yhteensä noin 25. Tarjoamukset tekivät kauppansa. 

 

6.2. Limeksen fuksiaiset 16.9. 

Rasti-idea oli toimiva. Rastinpitäjiä oli 3. Joukkueita kävi rastilla viisi, rastilla tavoitettiin siten 

reilut 20 fuksia. Koskinen ehdottaa, että speksin driveen perustettaisiin kansio, johon 

kootaan rasti-ideoita. 

 

 

 



6.3. Muut menneet tapahtumat 

Ei muita menneitä tapahtumia. 

 

7. Tulevat tapahtumat 

7.1. TKO-älyn fuksiaiset 20.9. 

Rastivastaavana toimii ________, lisäksi Vanhanen ja Holappa avustavat rastin pitämisessä. 

 

7.2. Yhteisfysikaaliset fuksiaiset 26.9. 

Rastivastaava on ________. Rastilla avustavat myös ________ sekä Reetta Lehto.  

 

7.3. Fuksiseikkailu 27.9. 

Vanhanen ilmoittaa osallistuneensa infotilaisuuteen. Rastia ovat menossa pitämään 

________, Vanhanen sekä alustavasti Turtola, Lehto ja Junttila. Rastipaikkana toimii  

Chemicumin aula. 

 

7.4. Vujutiimin kiitosilta 

Vanhanen on ottanut tapahtuman järjestämisen vastuulleen, ajankohta on alustavasti ennen 

talvilomaa. Hyväksytään tapahtuman budjetiksi 30€. 

 

7.5. Muut tulevat tapahtumat 

Harkitaan speksiexcua katsomaan Fyysikkospeksiä lokakuussa. 

 

8. Tila-asiat 

Teatteri Forumille on vahvistettu varaus 15.-19.4. Tähän kuuluvat kaksi treenipäivää ja 

kolme esityspäivää. Tilasopimusta tai sen allekirjoittamista ei ole vielä tehty. Turtola ottaa 

vastuun allekirjoituksesta. 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa on saatu sovittua sama diili kampuksen 

luokkatilojen käytöstä kuin viime vuonna. Luokkatiloja saadaan siis käyttää näyttelijätreenejä 

varten niin, että tiedekunta maksaa ne. Improkerho saa myös käyttää Matlun tilaa A118. 

 

9. Muut produktion kuulumiset 

Turtola ilmoittaa Lehdon puolesta, että bändistä on kiinnostunut kahdeksan henkilöä ja heille 

ollaan järjestämässä tutustumiskertaa 3.10. Instrumentteja on löytynyt mukavasti. 

Tekniikkavastaavaksi on valittu Noora Rytilä.  

Taustatiimeistä kiinnostuneita on löytynyt jonkin verran. 

Näyttelijähaku on alkanut, casting järjestetään la 26.10. ja ma 28.10. 

Tanssivastaavat lähettävät piakkoin tanssijarekryviestin. Unisport on vastannut kyselyihin 

tilasta tanssikerhoon sekä tanssijatreeneihin liittyen. Tanssitreenit alkavat näillä näkymin 

lokakuun alussa. Sekä tanssikerholle että produktion tanssijoille on viikossa kaksi 

treenikertaa eli speksillä on yhteensä neljä treenikertaa Unisportilla. 

Koskinen ilmoittaa, että käsistiimi on aloittanut kokoontumiset ja ne ovat alkaneet hyvin. 

Koskinen ottaa vastuulleen perustaa piakkoin produktion yhteiset Whatsapp- ja Facebook-

ryhmät. 

Valitaan Sofia Vanhanen Kumpulan Speksin improvastaavaksi. 

 

10. Talous 

Kulukorvattavaa: 

________, puuttuvia ruokatarvikkeita vuosijuhlille, 15,80 €. 



________, vuosijuhlien juomat, 284,97 €. 

________, Alina-salin vuokra, 190 €. 

________, vuosijuhlien koristeet 2019, 56,60 €. 

________, silliksen ruokatarjoilut, 76,91 €. 

________, Sivistyksen tilavarausmaksu, 120 €.  

________, Speksipiknikin tarjoilut, 16,93 €. 

________, Domainin uusinta viideksi vuodeksi, 45 €. 

________, vuosijuhlien ruuat, 171,75 €. 

________, sillikselle ruokaa, 16,34 €. 

 

Hyväksytään oheiset kulukorvaukset. 

 

Kumpulan Speksi maksoi veroja ja viivästysseuraamuksia yhteensä 137,49€. 

Speksi ei ole vieläkään saanut korvausta Spring Festivalilla esiintymisestä (500€). Asiaa on 

kuitenkin hoidettu eteenpäin. 

 

11. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ehdotetaan jäseniksi seuraavia henkilöitä: ________, ________, ________, ________, 

________, ________, ________, ________, ________. Ehdotusta kannatetaan. 

Hyväksytään edellä mainitut henkilöt Kumpulan Speksin jäseniksi. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Koskinen ilmoittaa, että produktion yhteiset Whatsapp- ja Facebook-ryhmät on nyt luotu! 

Speksin uusia avaimellisia ei ole vieläkään lisätty klusterin sähköpostilistalle. Turtola ryhtyy 

jälleen selvittämään asiaa. 

Turtola ilmoittaa, että Speksin sähköpostiin on tullut ilmoituksia tapahtumista. Näitä laitetaan 

eteenpäin jäsenlistalle hieman myöhemmin. 

Koskinen ilmoittaa, että rasti-ideakansio on lisätty speksin driveen. 

 

13. Seuraava kokous 

Pidetään syssymmällä. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 21.22. 


