
Hallituksen kokous 13/2019 

Su 6.10. klo 17:00 

Väinö Auerin katu 1 T 70 

 

Läsnä: 

Siiri Turtola, puheenjohtaja 

Ida Koskinen, sihteeri 

Sofia Vanhanen 

Hilma Holappa 

Teemu Tasanen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 17.06. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Holappa ehdottaa itseään. Tasanen ehdottaa itseään. Valitaan Holappa ja Tasanen 

pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Turtola ilmoittaa, että uudet avaimelliset on nyt lisätty Klusterin sähköpostilistoille, ja että 

Driveen on lisätty lista kaikista speksin kunniajäsenistä ja kunnianauhallisista. Vanhanen 

ilmoittaa, että rasti-ideoista on olemassa vanha tiedosto, joka tulisi kaivaa piilostaan ja lisätä 

Driveen helposti löydettäväksi.  

 

6. Menneet tapahtumat 

6.1. TKO-älyn fuksiaiset 20.9. 

Fuksiaisissa fuksittiin, ja kaikki meni oikein hyvin. Rastinpitäjiä oli yhteensä kolme, ja fukseja 

tavoitettiin lähes sata. 

 

6.2. Yhteisfysikaaliset fuksiaiset 26.9. 

Kokouksessa ei läsnä tapahtumassa paikalla olleita, mutta meni vissiin ihan hyvin. 

Rastinpitäjiä oli niin ikään kolme. 

 

6.3. Fuksiseikkailu 27.9. 

Meni hyvin, rastinpitäjiä oli viisi. Sijainti oli viime vuotta syrjäisempi, joten kuhina rastilla jäi 

vähäisemmäksi. 

 

6.4. Muut menneet tapahtumat 

Ei muita menneitä tapahtumia. 

 

 

 



7. Tulevat tapahtumat 

7.1. Vujutiimin kiitosilta 

Päiväksi valikoitui tiistai 29.10. ja sijainniksi Klusterin kerhohuone. Kaikki ovat innoissaan, ja 

tällöin kaikkien pitäisi päästä paikalle ainakin osaksi aikaa. 

 

7.2. Muut tulevat tapahtumat 

TKO-äly on kutsunut Speksin edustamaan 31. vuosijuhlilleen 9.11. Ei muita kiinnostuneita 

edustamaan, joten Vanhanen vie Speksin tervehdyksen. 

Interspeksuaalisitsit järjestetään Jyväskylässä lauantaina 19.10. Ei järjestetä virallista 

edustusreissua, mutta satunnaisia jäseniä mahdollisesti lähdössä. Ilmoittauduttava 10.10. 

mennessä. 

 

8. Tila-asiat 

Alina-salin ennakkovarauskierros alkaa 14.10. Halutaan varata Alina-sali viimeisen esityksen 

jälkeisiä kaatajaisia varten, jotta saadaan pippaloille suljettu tila. Turtola hoitaa asian. 

Kumpulan Speksillä on nyt allekirjoitettu tilavuokrasopimus Teatteri Forumin kanssa ajalle 

15.–19.4.2020 kuudennen produktion esityksiä varten. Sopimus on sähköinen ja löytyy 

Drivesta. 

 

9. Muut produktion kuulumiset 

Bändillä oli tutustumiskerta 3.10., meni kivasti ja paikalle saapui kuusi kiinnostunutta. 

Tarvittaessa rekrytään vielä yksittäisiä soittimia. 

Näyttelijäcastingeihin on toistaiseksi ilmoittautunut viisi ihmistä, ja tanssijoiden 

tutustumiskerroille kolme. Näyttelijä- ja tanssijahakua varten on kampukselle levitetty 

mainosjulisteita. Produktion tanssiryhmä treenaa kahdesti viikossa maanantaisin ja 

torstaisin, tanssikerho taas tiistaisin ja sunnuntaisin. Myös muihin tiimeihin on rekrytty 

mukavasti uusia tekijöitä. Seuraava vastaavapalaveri on myös syytä pitää piakkoin. 

Koskinen laittaa asian tulille parin päivän sisällä. 

 

10. Sääntömuutos 

Sääntöjä on haluttu muuttaa siten, että voimme erottaa jäseniä tietyn aikayksikön kuluttua, 

jottei Speksin jäsenlistalle kertyisi jäseniä, jotka eivät enää ole HYY:n jäseniä. Yhdistyslaki ei 

salli jäsenten erottamista vain tietyn ajan kulumisen takia, joten sääntömuutoksen suhteen 

ollaan tällä hetkellä umpikujassa. Vaihtoehtoina on muodollinen pieni jäsenmaksu, mutta 

tämä lisäisi hallituksen työmäärää, ja periaatteen vuoksi jäsenyys haluttaisiin pitää 

ilmaisena. Monella muulla speksillä on eroteltu varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet, 

kunniajäsenet ja kannatusjäsenet, mikä kuitenkin saattaisi jäseniä eriarvoiseen asemaan 

keskenään. Pohditaan myös mahdollisuutta lisätä sääntöihin kohta, että jäsen voidaan 

erottaa, mikäli ei kolmeen vuoteen ole osallistunut joko yhdistyksen kokoukseen tai 

produktion toimintaan. PRH ei kuitenkaan ole viime aikoina vastannut Turtolan 

sähköposteihin, joten asian selvittelyä jatketaan. Asiaan tulee saada selvyys kahden 

kuukauden sisällä. 

 

 

 

11. Talous 

Helsingin Yliopisto on maksanut Speksille 500 euroa Spring Festivalin musiikkiesityksestä ja 

100 euroa tiedebasaarin tanssiesityksestä. HYY on palauttanut Alina-salin 120 euron pantin. 



18 ihmistä ei ole vielä maksanut vuosijuhlien osallistumismaksuaan, joten Holappa lähettää 

uudet maksuohjeet asianosaisille piakkoin. Ei kulukorvauksia. 

 

12. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ehdotetaan jäseniksi seuraavia henkilöitä: ________ ja ________. Ehdotusta kannatetaan. 

Hyväksytään edellä mainitut henkilöt Kumpulan Speksin jäseniksi. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Vanhanen esittää, että olisi hyvä parantaa häirintäyhdyshenkilöiden tavoitettavuutta. 

Facebookiin olisi hyvä esimerkiksi lisätä kiinnitetty postaus aiheesta, ja lisätä myös 

nettisivuille erilliset esittelyt. Luotaneen myös anonyymi nettilomake ilmiantaa 

häirintätilanteita esim. Google Formsiin siten, että vain häirintäyhdyshenkilöillä on pääsy 

vastauksiin.  

Turtola muistuttaa ilmi tulleesta sponsorimahdollisuudesta tietojenkäsittelijöiden kautta, ja 

tuotantotiimi ottaa asiasta kopin. 

 

14. Seuraava kokous 

Doodlaillaan, kun tarve. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.03.  

 


