
Hallituksen kokous 14/2019 
To 7.11. klo 19:00 
Kokoushuone A118, Exactum, Pietari Kalmin katu 5 
  
Läsnä: 
Hallitus: 
Siiri Turtola, puheenjohtaja 
Nelli Junttila, sihteeri 
Lia Vahtera  
Reetta Lehto 
Teemu Tasanen 
Sofia Vanhanen 
Muut: 
Aula Al-Adulrazzaq 
  

  
1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 19.03. 
  
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
3. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 
  
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Vahtera ja Vanhanen ehdottavat itseään. Valitaan Vahtera ja Vanhanen pöytäkirjantarkastajiksi. 
  
5. Ilmoitusasiat 
Turtola ilmoittaa, että HYY on vahvistanut Alina-salin Kumpulan Speksin käyttöön ensi kevään 
kaatajaisia varten. Turtola ilmoittaa myös, että Speksin driven rasti-ideakansio on vielä kovin tyhjä, 
eli sinne olisi hyvä lisäillä edellisten rastien ideoita. 
  
6. Menneet tapahtumat 
6.1. Excu Fyysikkospeksiin 20.10. 
Osallistujia oli yhdeksän. Oli kivaa. 
  
6.2. Vujutiimin kiitosilta 29.10. 
Osallistujia oli 12. Koko vujutiimi pääsi paikalle! Ruoka oli mahtavaa ja sitä oli runsaasti.  
  
6.3. Muut menneet tapahtumat 
Uusien näyttelijöiden castingit järjestettiin 26.10. (6 hakijaa, yhteensä 10 osallistujaa) ja 28.10. (8 
hakijaa, yhteensä 12 osallistujaa). 
  

  
7. Tulevat tapahtumat 
7.1. Speksin pikkujoulut 
Lehto ja Junttila ottavat vetovastuun tapahtumasta. Budjetti 25 €. 
  
7.2. Muut tulevat tapahtumat 
NääsPeksi saapuu Helsinkiin, mutta Kumpulan Speksin puolesta sinne ei olla tekemässä kovin 
virallista excua. 

 



  
8. Produktion kuulumiset 
Turtola kertoo Koskisen puolesta, että kampukselta saadaan piakkoin varattua tilat 
näyttelijätreenejä varten.  
  
Lehto ilmoittaa, että isot rekryt (näyttelijät, bändi, tanssijat) on hoidettu. Näyttelijöitä on 8, bändi on 
koossa ja tanssijoiden sitoutuminen on piakkoin. Graafikot on rekrytty. Taustatiimien rekryt ovat 
käynnissä. Etenkin puvustustiimi on vielä työn alla.   
  
9. Sääntömuutos 
On käynyt ilmi, että Kumpulan Speksin jäsenasioissa on puutteita. Tulevaisuudessa jonkin toisen 
hallituksen aikana ryhdytään tarkempiin toimenpiteisiin sääntömuutoksen kanssa. PRH on 
hyväksynyt ehdotuksen sääntömuutoksesta. Turtola laatii uuden ehdotuksen, joka viedään 
hyväksyttäväksi syyskokoukseen eteenpäin lähettämistä varten. 
  
10. Jäsenasiat 
Ehdotetaan jäseneksi ________. Hyväksytään ________ Kumpulan Speksin jäseneksi. 

  
Junttila ja Turtola alkavat selvittää jäsenasioita eli lomakkeeseen tehtäviä muutoksia sekä jo 
hyväksyttyjen jäsenten asemaa. 
  
11. Talous 
Kulukorvattavaa: 
________, vuosijuhlien kiitosillan tarjoilut, 28,11 €. 

  
Turtola ehdottaa kulukorvausta hyväksyttäväksi. Ehdotusta kannatetaan ja kulukorvaus 
hyväksytään. 
  
Turtola ja Holappa alkavat tehdä lisäarvioita Kumpulan Speksin talousasioista. 
  
12. Muut esille tulevat asiat 
Vanhanen muistuttaa, että Kumpulan Speksille tulisi löytää toiminnantarkastajat ensi vuodelle. 
  
Junttila ehdottaa ensi proggiksesta koostettavaksi videon. 
  
13. Seuraava kokous 
Järjestetään syyskokouksen jälkeen. 
  
14. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous ajassa 19.58. 
 


