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1 Yleistä
Kumpulan Speksi ry toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelli-
sen tiedekunnan opiskelijoiden speksin tukijärjestönä. Kumpulan Speksi ry
järjestää jäsenilleen näytelmä- tanssi- sekä bänditoimintaa speksiproduktion
tukemisen ohella.

2 Hallinto
2.1 Hallitus

Kumpulan Speksi ry:n vuoden 2020 hallitus kokousti 13 kertaa. Yhdistyksen
sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3 ja vaalikokous pidettiin 30.11.2020.

2.2 Jäsenrekisteri

Aloitettiin jäsenrekisterin uudistus luomalla uusi jäsenlomake, jossa on sään-
töjen mukaisesti eritelty jäsenkategoriat varsinaiseen jäseneen (HYY:n jäsen)
ja ulkojäseneen (muu toiminnasta kiinnostunut). Uusia 4.12.2019 voimaan as-
tuneita sääntöjä noudattaen poistettiin jäsenlistalta yli 3 vuotta toiminnasta
pois olleet ulkojäsenet, jotka eivät siis täyttäneet uusia jäsenyyden kriteereitä.
Vuoden lopussa jäsenrekisteriuudistus oli vielä kesken, koska osa jäsenistä ei
ollut täyttänyt uutta jäsenlomaketta.

3 Yhteistyö
3.1 Interspeksuaalitoiminta

Kumpulan Speksi osallistui SpeksiRisteilylle 10.-11.1. ja speksien katseluiltoi-
hin interspeksuaalisella Discord-serverillä, jossa myös näytettiin tallenne Kum-
pulan Speksin vuoden 2019 produktiosta. Ekskursioita järjestettiin KY-speksin
näytökseen 7.2., Humanistispeksin näytökseen 18.2. ja Viikki-speksin näytök-
seen 17.10.

3.2 Ainejärjestöyhteistyö

Kumpulan Speksillä oli edustaja Matlun vuosijuhlilla 1.2. ja Matrixin vuosi-
juhlilla 29.2. Lisäksi Kumpulan Speksin bändi oli esiintymässä HYK:in vuo-
sijuhlilla 29.2. Kumpulan Speksi osallistui useiden ainejärjestöjen suunnistus-
henkisiin tapahtumiin järjestämällä oman rastinsa. Yhteistyötä tehtiin myös
käyttämällä ainejärjestöjen sähköpostilistoja speksin toiminnasta tiedottami-
seen ja uusien jäsenten rekrytointiin.

3.3 Muu yhteistyö

Kumpulan Speksi sai käyttää harjoituksiinsa tiloja Arabian nuorisotalolta,
UniSportilta sekä matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta. Speksi osal-
listui myös Kide.appin organisoimaan ‘Students strong together’-haalarimerk-
kikampanjaan.
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4 Toiminta
4.1 Produktio 2020-2021

Vuoden 2020 produktion ensi-illan piti olla Teatteri Forumissa huhtikuussa
2020 ja esityksiä piti olla kolme kappaletta välillä 17.-19.4., mutta koronavi-
ruspandemian vuoksi esitykset peruuntuivat. Pandemia vaikutti produktion
kulkuun ja sitä tekeviin ihmisiin paljon. Pandemian vuoksi produktiota oli
tekemässä suurempi määrä ihmisiä kuin aikasempina vuosina, sillä osa van-
hoista osallistujista on jättäytynyt pois produktiosta ja näiden tilalle on tullut
uusia jäseniä. Produktiota oli vuoden aikana tekemässä noin 80 henkilöä. Te-
kijät koostuivat itse esiintyjistä sekä taustajoukoista. Rekrytointi keskittyi ai-
nejärjestöjen välisiin sähköpostilistoihin ja sosiaaliseen mediaan tapahtumien
puutteen vuoksi. Produktiota varten järjestettiin myös täydennyscasting loka-
kuussa. Produktio oli edelleen käynnissä vuoden vaihtuessa..

4.2 Muu luova toiminta

Vuoden aikana on ylläpidetty tanssi- ja improvisaatiokerhoa sen verran, mitä
koronarajoitteet ovat antaneet myöten. Näihin osallistuminen ei ole velvoit-
tanut speksiproduktioon osallistumista ja ne ovat olleet kaikille halukkaille
avoimia. Improvisaatiokerhon toiminta oli maksutonta ja tanssikerhon oma-
kustanteista. Tanssikerhoa järjestettiin neljästi kesän aikana ja syksyllä kerran
viikossa koronarajoitusten tiukentumiseen asti. Improvisaatiokerhoa on järjes-
tettiin satunnaisesti kysynnän mukaan, lähinnä alkuvuodesta.

4.3 Muu toiminta

Speksiläisten yhteishengen ylläpitämiseksi järjestettiin useita tapahtumia. Maa-
liskuusta alkaen tapahtumat olivat pääsääntöisesti etänä. Tapahtumiin kuului-
vat esimerkiksi kämppäapprot ja Speksin Discord-serverillä juhlistetut etäpik-
kujoulut. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät toimintakalenterista.

4.4 Ympäristötoiminta

Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen ympäristösuunnitelman, joka
on nähtävillä osoitteessa
https://kumpulanspeksi.fi/jarjesto/dokumentit/.

4.5 Yhdenvertaisuustoiminta

Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen yhdenvertaisuussuunnitelman,
joka on nähtävillä osoitteessa
https://kumpulanspeksi.fi/jarjesto/dokumentit/.

5 Tiedotus- ja julkaisutoiminta
5.1 Nettisivut

Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta http://kumpulanspeksi.fi. Si-
vustoa käytettiin uusien jäsenten rekrytointiin. Sivustoa
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https://kumpulanspeksi.fi/jarjesto/dokumentit/ käytettiin yhdistyksen
julkisten dokumenttien, kuten hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkaisua-
lustana.

5.2 Sähköpostilista

Kumpulan Speksin sähköpostilistalla kumpulan-speksi(at)helsinki.fi julkaistiin
tiedotteita yhdistyksen toiminnasta sekä kutsut hallituksen ja yhdistyksen ko-
kouksiin.

5.3 Facebook

Jäsenille tiedotettiin ajankohtaisista asioista, kuten illanistujaisista, Facebook-
ryhmien kautta. Produktion sisäisistä asioista tiedottamiseen käytettiin pro-
duktion omaa Facebook-ryhmää. Menneissä produktioissa mukana olleet spek-
siläiset tavoitettiin yhteisen alumnien Facebook-ryhmän kautta. Speksin jul-
kista Facebook-sivua käytettiin esityksistä tiedottamiseen ja uusien jäsenien
rekrytointiin. Kumpulan Speksin Facebook-sivu löytyy osoitteesta https://
www.facebook.com/kumpulanspeksi/.

5.4 Instagram

Speksin Instagram-tiliä käytettiin Facebook-sivun tapaan esityksistä tiedotta-
miseen ja uusien jäsenien rekrytointiin. Instagram-tili löytyy osoitteesta http:
//instagram.com/kumpulanspeksi.

6 Varainhankinta
Kumpulan Speksi ry sai varoja bändin keikasta ja osallistumalla Kide.appin
organisoimaan ‘Students Stronger together’ haalarimerkkikampanjaan. Kum-
pulan Speksi ry:n taloudesta on tehty erillinen talousarvio.
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7 Toimintakalenteri

TAMMIKUU
Näyttelijätreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssitreenit 2 krt/vko (lähi)
Bänditreenit 2 krt/vko (lähi)
Yhteistreenit 1 krt/vko (lähi)
Tanssikerho 1 krt/vko (lähi)
Improkerho 3 krt/kk (lähi)
10.-11.1. SpeksiRisteily, osallistujia 9
18.1. Hallituksen kokous 1/2020

HELMIKUU
Näyttelijätreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssitreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssikerho 2 krt/kk (lähi)
Bänditreenit 2 krt/vko (lähi)
Yhteistreenit 1 krt/vko (lähi)
Improkerho 3 krt/kk (lähi)
1.2. Hallituksen TAHLO-aamu, osallistujia 6
7.2. Excu KY-speksiin, osallistujia 21
8.2. Hallituksen kokous 2/2020
18.2. Excu Humanistispeksiin, osallistujia 29
22.2. Kämppäapprot, osallistujia 35

MAALISKUU
Näyttelijätreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssitreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssitreenit 1 krt/vko (etä)
Bänditreenit 2 krt/vko (lähi)
Yhteistreenit 1 krt/vko (lähi)
Improkerho 2 krt/kk (lähi) ja 1 krt/kk (etä)
11.3. Hallituksen kokous 3/2020
14.3. Trailerikuvaukset, osallistujia 9
15.3. Kumpulan Speksin sääntömääräinen vuosikokous
16.3. Hallituksen kokous 4/2020
26.3. Hallituksen kokous 5/2020

HUHTIKUU
Tanssitreenit 1 krt/vko (etä)
Improkerho 3 krt/kk (etä)
7.4. Hallituksen etäillanistujaiset, osallistujia 5
17.4. Produktiolaisten etähengailu, osallistujia 16
27.4. Hallituksen kokous 6/2020
28.4. Haalarimerkkiompelut etänä, osallistujia 8

TOUKOKUU

4



Tanssitreenit 1 krt/vko (etä)
Improkerho 2 krt/kk (etä)
23.5. V niin kuin Vegaani -striimaus, osallistujia n. 10 (HYYn jäseniä)

KESÄKUU
Tanssitreenit 1 krt/vko (etä tai lähi)
Bänditreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssikerho 1 krt/vko (lähi)
Improkerho 1 krt/kk (etä)
3.6. Hallituksen kokous 7/2020

HEINÄKUU
Tanssitreenit 1 krt/vko (lähi)
Bänditreenit 2 krt/vko (lähi)
Improkerho 3 krt/kk (lähi)
5.7. Hallituksen kokous 8/2020
Rekrytointia

ELOKUU
Bänditreenit 2 krt/vko (lähi)
23.8. Hallituksen kokous 9/2020
Rekrytointia

SYYSKUU
Tanssitreenit 4 krt/kk (lähi)
Bänditreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssikerho 1 krt/vko (lähi)
Improkerho 1 krt/kk (lähi)
4.9. Synttäripiknik, osallistujia 18 (lähi)
15.9. Yhteisfysikaaliset fuksiaiset, osallistujia 6
18.9. TKO-älyn fuksiaiset, osallistujia 4
25.9. HYY:n fuksihaaste, osallistujia 1
30.9. Hallituksen kokous 10/2020
Rekrytointia

LOKAKUU
Näyttelijätreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssitreenit 2 krt/vko (lähi)
Bänditreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssikerho 1 krt/vko (lähi)
Improkerho 1 krt/kk (lähi)
12.10. Tutustumisimpro (lähi), osallistujia 5
14.10. Näyttelijäcastingit, osallistujia 3
16.10. Näyttelijäcastingit, osallistujia 6
17.10. Excu Viikki-speksiin, osallistujia 17
Rekrytointia
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MARRASKUU
Näyttelijätreenit 2 krt/vko (lähi)
Näyttelijätreenit 1 krt/vko (etä)
Tanssitreenit 2 krt/vko (lähi)
Bänditreenit 2 krt/vko (lähi)
Tanssikerho 1 krt/vko (lähi)
11.11. Hallituksen kokous 11/2020
25.11. Produktion etäpikkujoulut, osallistujia 17
26.11. HYYn vujustriimin etäseuranta, osallistujia 7
29.11. Hallituksen kokous 12/2020
30.11. Yhdistyksen vaalikokous
Rekrytointia

JOULUKUU
Näyttelijätreenit 3 krt/vko (etä)
Tanssitreenit 3 krt/kk (etä tai lähi)
14.12.-17.12. Speksin joulukorttikarkelot, osallistujia 25
20.12. Hallituksen kokous 13/2020
Rekrytointia

Siiri Turtola Hilma Holappa
puheenjohtaja taloudenhoitaja
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