
Hallituksen kokous 7/2021 
To 3.6.2021 klo 19:30 
Zoom-kokous 
 
Läsnä: 
Reetta Lehto, puheenjohtaja 
Aino Nyman, sihteeri 
Ida Koskinen 
Teemu Tasanen 
Nelli Junttila 
Hilma Holappa 
Lia Vahtera 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 

Aloitetaan kokous ajassa 19.32. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksytään työjärjestys. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Koskinen ja Junttila ehdottavat itseään. Valitaan heidät pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Lehto ilmoittaa, että tilinkäyttöoikeudet on nyt hänellä Kumpulan Speksin pankkitilille ja 
poistettu edelliseltä puheenjohtajalta, ________. Meille on myönnetty Arabian nuorisotalon 
salin käyttövuorot maanantaisin klo 16-20 10.1.2022-23.5.2022. HYY:lle ja leppis-pj:lle on 
ilmoitettu uusista kulkuluvista, mutta leppis-pj ei ole päivittänyt klusterin sähköpostilistan 
jäseniä. 

Nyman, Tasanen, Junttila, Holappa, Vahtera ja Lehto ovat käyneet päivittämässä klusterin 
kulkulupaoikeudet. 

Aiotaan ilmoittautua mukaan HYY:n avajaiskarnevaaleihin ja fuksiseikkailuun. 

Ensimmäisen speksin tallenne vuodelta 2014 on nyt Youtubessa. Maailmanlopun 
lastentarhan traileri on myös Youtubessa. 

Speksin sähköpostiin on tullut yhteydenotto mahdolliselta seuraavan prokkiksen sponsorilta. 

 



6. Produktion kuulumiset 

Produktio on nyt päättynyt. Vastaavia on tiedotettu testamenttien tekemisestä ja palautteiden 
keräämisestä. 

Vahtera kertoo vastaavien kuulumisia. 

Seuraavaa produktiota odotellessa. 

 

7. Seuraavan produktion ajankohta 

Aloitetaan seuraava produktio käynnistämällä käsikirjoituskilpailu. Pidetään ideointipaja 
käsikirjoituksille. Käsikirjoituskilpailun deadline on 12.7.2021 klo 23.59. Aloitetaan rekrytointi. 
Esitysten ajankohdaksi pohditaan huhtikuuta 2022. 

 

8. Virkailijoiden valinta 

Lehto ehdottaa Junttilaa rekrytointivastaavaksi. Junttila on käytettävissä. Ei muita 
ehdokkaita. Valitaan Nelli Junttila rekrytointivastaavaksi. Vahtera ja Lehto ehdottavat itseään 
jäseniksi rekrytointitiimiin. Ei muita ehdokkaita tiimiläisiksi, joten valitaan Lia Vahtera ja 
Reetta Lehto rekrytointitiimiin. 

 

9. Menneet tapahtumat 

 

9.1. Näyttelijöiden zoom-spekstaakkeli ja kaatajaisjatkot discordissa 26.5. 

Osallistujia zoom:ssa 28 HYY:n jäseniä. Jatkoilla oli 23 HYY:n jäsentä. Oli tosi kivaa ja hyvä 
meininki, mutta samalla haikeaa hyvästellä produktio. 

 

9.2. Muut menneet tapahtumat 

Ei muita menneitä tapahtumia. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

 

10.1. Karonkka 

Kaatajaisjatkoilla esitettiin toive karonkan järjestämisestä. Nyman hoitaa doodlen 
ajankohdan päättämiselle. Suunnitellaan ohjelmaa myöhemmin. 

 

10.2. Hallitusten virkistäytymispäivä 

Vahtera selvittää virkistäytymistä. Vahtera luo yhteisen ryhmächatin, jossa keskustellaan 
asiasta enemmän. 

 



10.3. Vujut/synttärisitsit 

Lehto aloittaa kasaamaan vujujen järjestäjätiimiä. 

 

10.4. Muut tulevat tapahtumat 

Käsisideointipaja lähiviikkoina. Rekrytointitiimi ottaa vetovastuun käsisideointipajasta ja sen 
järjestämisestä. 

Speksin vanhojen produktiotallenteiden katselua joskus tulevaisuudessa. 

 

11. Talous 

Maksamme tässä yhteydessä viime vuoden kulukorvauksen, joka oli jäänyt viime vuonna 
maksamatta. 

Kulukorvaukset: 

________, Matlun vujujen lahja, 16,99 € 

________, lavastustarvikkeita, 9,45 € 

Hyväksytään kulukorvaukset. 

HYY:lta on kysytty apua tilittimen tilien suhteen (perustamismenot ja siirtovelat nimiset tilit 
tilittimessä). Odotamme vastausta. 

Lehto ehdottaa, että Kumpulan Speksi ry:lle otetaan Mobilepay käyttöön. Ehdotusta 
kannatetaan ja se hyväksytään. 

HYY maksoi meille toiminta-avustusta 770 € vuodelle 2021. 

Keskustelimme karonkan ja virkistyspäivän budjeteista. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Koskinen esiintyi Spring festivaaleilla. Yleisössä oli lähes 100 ihmistä, joista paljon oli 
speksiläisiä. 

Tiedotustiimi piti ensimmäisen palaverinsa ja heillä on suunnitelmia, mm. nettisivujen 
päivittäminen ja kuukausipostaukset someen. 

Pohditaan mahdollisesti telttakatoksen tai muuta näkyvyyttä lisäävää hankintaa. 

Improkerhon toimintaa aletaan käynnistelemään huomioiden voimassa olevat 
koronarajoitukset. 

Lehto otti puheeksi pop up speksi-idean orientaatioviikolle. Tarkoituksena ideoida tätä lisää 
virkistysillassa. 

 

13. Seuraava kokous 

Doodlataan. 



 

14. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 22.06. 
 
 


