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1 Yleistä
Kumpulan Speksi ry:n tehtävänä on edesauttaa Helsingin yliopiston opiskeli-
joiden luovaa toimintaa erityisesti Kumpulan kampuksella.
Kumpulan Speksi ry toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelli-
sen tiedekunnan opiskelijoiden speksin tukijärjestönä.
Kumpulan Speksi ry järjestää jäsenilleen ja muille opiskelijoille näytelmä-,
tanssi-, sekä bänditoimintaa speksiproduktion tukemisen ohella.
Hallitus ja tapahtumien järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin senhetki-
sen koronavirustilanteen mukaan ja seuraavat Suomen hallituksen, THL:n ja
HYY:n suosituksia. Tässä toimintasuunnitelmassa mainitut päivämäärät saat-
tavat muuttua tai tapahtumat peruuntua.

2 Hallinto
2.1 Hallitus

Kumpulan Speksi ry:n hallituksen tärkein tehtävä on rekrytoida speksiin te-
kijät. Hallituksen jäsenet voivat halutessaan toimia myös itse speksiproduk-
tiossa. Hallitus valitsee virkailijat tai vastuuhenkilöt mahdollisten produktion
ulkopuolisten tanssi-, näytelmä- ja bändikerhojen ylläpitämiseen. Hallitus ko-
koontuu noin kerran kuukaudessa tai aina tarvittaessa. Hallituksen kokoukset
ovat avoimia jäsenistölle ja kokouksista tiedotetaan yhdistyksen sähköpostilis-
talla.

2.2 Yhdistys

Yhdistys kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa. Yhdistyksen vaali-
kokous pidetään loppuvuodesta 2020 ja vuosikokous helmi-maaliskuussa. Yh-
distyksen kokouksista tiedotetaan sähköpostilistalla. Hallitus voi tarvittaessa
kutsua koolle ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.

2.3 Jäsenrekisteri

Aletaan noudattaa jäsenyyden kriteereiden osalta päivittyneitä sääntöjä, jotka
merkittiin Patentti- ja rekisterihallinnon rekisteriin 4.12.2019. Käydään läpi ja
päivitetään jäsenrekisteriä tarkentamalla jäsenkategorioita, koska aiemmin ei
olla määritelty, ovatko jäsenet varsinaisia vai ulkojäseniä. Poistetaan jäsenlis-
talta yli 3 vuotta toiminnasta pois olleita ulkojäseniä, jotka eivät täytä uusia
jäsenyyden kriteereitä.

3 Yhteistyö
3.1 Ulkopuoliset organisaatiot

Yhteistyökumppanit ovat speksin elinehto. Yhteistyön ulkopuolisten organi-
saatioiden kanssa hoitavat pääasiallisesti hallituksen valitsemat tuotanto- ja
markkinointivastaavat, ja suhteita luodaan jatkuvasti monipuolisten tahojen
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kanssa. Toimintaa varten käytettäviä tiloja pyritään järjestämään pääsiallises-
ti yhteistyösopimuksilla Unisportin, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekun-
nan sekä Helsingin nuorisotalojen kanssa.

3.2 Muut järjestöt

Muut Kumpulan ainejärjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita rekrytoi-
dessa speksin tekijöitä ja tiedottaessa kaikesta speksiin liittyvästä toiminnas-
ta. Interspeksuaalista toimintaa harjoitetaan muun muassa sitsaamalla ja ris-
teilemällä muiden speksijärjestöjen kanssa. Interspeksuaalisia suhteita hoitaa
pääasiallisesti hallituksen valitsema interspeksuaalivastaava.

4 Toiminta

4.1 Produktio 2020

Vuoden 2020 produktio on parhaillaan käynnissä. Tanssijoiden, näyttelijöiden
ja bändiläisten harjoitukset ovat alkaneet syksyllä 2019, ja ne jatkuvat ensi-
iltaan asti. Näytöksiä järjestetään kolme kappaletta Teatteri Forumilla välillä
17.-19.4.

4.2 Produktion ulkopuolinen toiminta

Vuoden aikana ylläpidetään produktion ulkopuolisia tanssi- ja improvisaatio-
kerhoja sekä bändikerhoa, joihin kenen tahansa yhdistyksen jäsenen tai yhdis-
tyksen toiminnasta kiinnostuneen on mahdollista osallistua. Kerhot toimivat
viikoittain tai kysynnän mukaan. Osallistuminen kerhotoimintaan on maksu-
tonta.

Tanssi- ja improkerho sekä bändi keikkailevat pyydettäessä erilaisissa tapah-
tumissa. Tanssikerho osallistuu myös mahdollisiin tanssitapahtumiin.

Lisäksi vuoden aikana järjestetään erilaisia luovan toiminnan työpajoja, jotka
ovat kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia.

4.3 Muu toiminta

Speksiläisten yhteishengen ylläpitämiseksi järjestetään monenlaista huvitoi-
mintaa. Vuoden aikana pidetään speksihengailuja ja eksursioita muihin spek-
seihin. Näytösten jälkeen järjestetään jo perinteeksi muodostuneet speksikaata-
jaiset sekä myöhemmin pidettävä karonkka. Tämän vuoden syksyllä pidetään
speksin kolmannet vuosijuhlat.

4.4 Ympäristötoiminta

Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen ympäristösuunnitelman, joka
on nähtävillä Kumpulan Speksin verkkosivuilla osoitteessa
http://kumpulanspeksi.fi/jarjesto/dokumentit/.
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4.5 Yhdenvertaisuustoiminta

Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen yhdenvertaisuussuunnitelman,
joka on nähtävillä Kumpulan Speksin verkkosivuilla osoitteessa
http://kumpulanspeksi.fi/jarjesto/dokumentit/.

5 Tiedotus- ja julkaisutoiminta
Tiedonkulku hallituksen ja jäsenistön välillä pidetään avoimena sähköpostilis-
tan, Facebook-sivun ja Slack-pikaviestintäsovelluksen avulla. Hallituksen ko-
koukset ovat avoimia jäsenistölle. Hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat va-
paasti jäsenistön saatavilla.

5.1 Nettisivut

Nettisivujen ylläpidosta huolehtii webmaster. Sivut löytyvät osoitteesta
http://kumpulanspeksi.fi. Sivujen tarkoituksena on tiedottaa kaikista spek-
sin julkisista tapahtumista yleisölle sekä toimia yhtenä rekrytointikanavista
seuraavan produktion tekijöille. Samalla sivulla julkaistaan myös yhdistyksen
toimintaan liittyvät julkiset dokumentit, kuten hallituksen kokousten pöytä-
kirjat.

5.2 Sisäinen tiedotus

Kumpulan Speksi ry:n pääasiallinen sisäinen tiedotuskanava on sähköpostilis-
ta kumpulan-speksi(at)helsinki.fi. Sähköpostilistalla tiedotetaan yhdistyksen
kokouksista, yhdistyksen tapahtumista ja muusta yhdistyksen järjestämästä
toiminnasta, kuten bändi- tai tanssikerhon ajankohtaisista asioista.

Sähköpostilistaa ylläpitää yhdistyksen jäsenasiavastaava. Jäsenasiavastaava
huolehtii sähköpostilistan jäsenien lisäämisestä ja poistamisesta. Jäsenasiavas-
taava ohjaa oman harkintansa mukaan listalle ulkopuolisista lähteistä tulevia
tiedotteita. Lista on avoin moderoitu majordomo-lista. Uudet jäsenet liitetään
listalle, elleivät he sitä kiellä.

5.3 Sosiaalinen media

Kumpulan Speksi käyttää produktioidensa mainostukseen, uusien jäsenien rek-
rytoimiseen ja tapahtumista tiedottamiseen sosiaalista mediaa, kuten Faceboo-
kia ja Instagramia. Kumpulan Speksin virallinen Facebook-sivu löytyy osoit-
teesta https://www.facebook.com/kumpulanspeksi/. Instagram-tili löytyy
osoitteesta http://instagram.com/kumpulanspeksi.

6 Varainhankinta
Kumpulan Speksi ry saa varoja näytösten pääsylippujen ja haalarimerkkien
myynnistä sekä yhteistyöstä ammattiliittojen, yritysten ja yhdistysten kans-
sa. Varoja saadaan myös joistain tanssi-, impro- ja bändikerhojen keikoista.
Kumpulan Speksi ry:n taloudesta on tehty erillinen talousarvio.
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7 Toimintakalenteri

TAMMIKUU
Näyttelijöiden treenit 2x viikko
Tanssijoiden treenit 2x viikko
Koreografien treenit 1x viikko
Bänditreenit 1x viikko
Improkerho 3x kk
Yhteistreenit 1x viikko
Tanssikerho 2x viikko

HELMIKUU
Näyttelijöiden treenit 2x viikko
Tanssijoiden treenit 2x viikko
Koreografien treenit 1x viikko
Yhteistreenit 1x viikko
Bänditreenit 1x viikko
Kämppäappro
Yhdistyksen vuosikokous
Improkerho 1x viikko
Tanssikerho 2x viikko

MAALISKUU
Näyttelijöiden treenit 2x viikko
Tanssijoiden treenit 2-3x viikko
Bänditreenit 1x viikko
Tanssikerho 1x viikko
Yhteistreenit 1x viikko
Improkerho 1x viikko
Tanssikerho 2x viikko

HUHTIKUU
Näyttelijöiden treenit 2x viikko
Tanssijoiden treenit 2-3x viikko
Bänditreenit 1x viikko
Tanssikerho 2x viikko
Yhteistreenit 1x viikko
17.4. Ensi-ilta
18.4. Esitys
19.4. Esitys
19.4. Produktion kaatajaiset

TOUKOKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Karonkka
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KESÄKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho kysynnän mukaan
Hupitoimintaa
Rekrytointia

HEINÄKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho kysynnän mukaan
Hupitoimintaa
Rekrytointia

ELOKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho kysynnän mukaan
Hupitoimintaa
Rekrytointia

SYYSKUU
Vuosijuhlat
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Hupitoimintaa
Rekrytointia

LOKAKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Hupitoimintaa
Rekrytointia
Tanssijoiden, näyttelijöiden ja bändin treenit alkavat

MARRASKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Hupitoimintaa
Rekrytointia

JOULUKUU
Tanssikerho 2x viikko
Improkerho 1x viikko
Hupitoimintaa
Rekrytointia
Vaalikokous
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