
Hallituksen kokous 7/2020 

Ke 3.6.2020 klo 19:00 

Zoom-kokous 

  

 

Läsnä: 

Siiri Turtola, puheenjohtaja 

Nelli Junttila, sihteeri 

Teemu Tasanen 

Reetta Lehto 

Sofia Vanhanen 

Lia Vahtera 

Ida Koskinen 

Hanna Salomaa (liittyi kohdassa 2.) 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 19.16. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Salomaa liittyi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Lehto ja Vahtera ehdottavat itseään. Valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Turtola ilmoittaa, että Klusterilla käynti on rajoitettu kokoustamiseen ja tavaroiden hakuun. 

Syksyn tapahtumista ainakin Avajaiskarnevaali ja Fuksiseikkailu on peruttu ja niiden tilalle 

järjestetään korvaavia tapahtumia. 

Keskustellaan mahdollisen Kumpulan Speksin mainosvideon tekemisestä. 

Klusterin siivousvuorot ovat yhä tauolla myös Speksin kannalta. 

 

6. Menneet tapahtumat 

6.1. Haalarimerkkiompelut 28.4. 

Pidettiin Zoomin välityksellä. Paikalla 8 ompelijaa. Kiva vapun alla :) 

 

6.2. V niin kuin Vegaani -striimaus 23.5. 

HYY:n jäseniä paikalla noin 10, lisäksi katsojia muista spekseistä. 

 

6.3. Muut menneet tapahtumat 

Ei muita menneitä tapahtumia. 

 

 



7. Tulevat tapahtumat 

7.1. Vuosijuhlat 

Näillä näkymin tapahtuman järjestäminen Alina-salissa olisi mahdollista tilavarausten 

puolesta varattuna päivänä 26.9. Kysymyksenä ovat kuitenkin syksyn koronatilanne ja sen 

rajoittama osallistujamäärä. 

Pohditaan vujujen aikaa ja mittakaavaa. 

 

7.2. Muut tulevat tapahtumat 

Järjestetään satunnaisia etähengailuja.  

 

8. Rekrytointivastaavan valinta 

Lehto ilmoittaa, että luopuu rekrytointivastaavan virasta. Vahtera ilmoittaa olevansa 

käytettävissä. Valitaan Vahtera rekrytointivastaavaksi. 

 

9. Talous 

Kide.appilta ei ole vielä vastattu haalarimerkkikampanjasta. Viikki-speksin varausrahat ovat 

saapuneet. Vuoden 2020 toiminta-avustukset on myönnetty ja Kumpulan Speksi saa 571 €. 

Dokumenttien konkretiaan tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. 

 

Kulukorvattavaa: 

 

________, lavastustarvikkeita, 55,95 €. 

Hyväksytään kulukorvaus. 

 

10. Jäsenasiat 

Junttila on käynyt jäsenlistaa läpi, ja on tullut ilmi, että osa jäsenistä ei enää täytä 

jäsenkriteereitä. Esitetään poistettavaksi seuraavat henkilöt: 

 

________, ________, ________, ________, ________, ________, ________, ________, 

________, ________, ________, ________. 

 

Hyväksytään esitys. Junttila alkaa hoitaa asiaa. 

 

11. Avainasiat 

Kumpulan Speksin avainkausi klusteriavaimille on vaihtunut, joten myönnetään 

klusteriavaimet kaikille hallituksen jäsenille. 

 

12. Tila-asiat 

Tilavuokrasopimus kevään 2020 esityksistä Teatteri Forumiin on purettu Force Majeuren 

nojalla, eikä varauksista jouduttu maksamaan. Nutalta on saatu tuttu yhteistreenivuoro 11.1.-

24.5.2021.  

Koskinen ilmoittaa, että esitykset tullaan mahdollisuuksien mukaan pitämään Helsingin 

Suomalaisella Yhteiskoululla 15.-21.3 eli viikolla 11. Käytännössä kaikki muut mahdolliset 

esityspaikat ovat täynnä. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 



14. Seuraava kokous 

Heti, kun saadaan lisää tietoa SYK:n tilanteesta. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 20.08. 


