
Hallituksen kokous 8/2021 
Ti 6.7.2021 klo 18:00 
Pietari Kalmin katu 1, Gadolininkadun puolen piha, ulkona 
 
Läsnä: 
Reetta Lehto, puheenjohtaja 
Aino Nyman, sihteeri 
Teemu Tasanen 
Ida Koskinen 
Hilma Holappa 
Lia Vahtera 
Nelli Junttila (saapuu kohdassa 3., poistuu kohdassa 7.) 
 
Muut: 
Ville Lovikka (saapuu kohdassa 6.) 
Siiri Turtola (saapuu kohdassa 7.) 

  

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 18.07. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Junttila saapuu. 

Lisätään kohta 7. Ohjaajien valinta ja kohta 11. Jäsenasiat ja muutetaan numerointi sen 
mukaisesti. 

Työjärjestys hyväksytään tehdyin muutoksin. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Vahtera ja Koskinen ehdottavat itseään pöytäkirjantarkastajiksi. Ei muita ehdokkaita, joten 
valitaan Vahtera ja Koskinen pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Lehto on ilmoittanut Kumpulan Speksin Avajaiskarnevaaleille 6.9. 

Lehto kertoo vastaavien palautteesta. Pohditaan vastaavien virkistäytymistä ja 
vertaistukiryhmää produktion ollessa käynnissä, sekä palautteen keräämistä vastaavilta 
produktion päätteeksi. 

Lehto vastasi mahdolliseen sponsoritarjoukseen. 



Lehto ilmoittaa, että avaimelliset on nyt päivitetty leppis-listoille leppispuheenjohtajan 
toimesta. 

 

6. Produktion kuulumiset 

Käsiskilpailu on käynnissä ja olemme saaneet 2 luonnosta. 

Rekryistä on käynnissä käsisvastaava, ohjaus, tuotantotiimi ja webmaster. Lehto on 
huolissaan rekrytilanteesta. 

Keskustellaan lauluvastaavan virasta. 

Keskustellaan tilavarauksesta Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun kanssa ja Tasanen 
hoitaa tilavarausasiaa. 

Lehto ehdottaa, että vastaavien virallinen viestintä tapahtuu edelleen Slack-sovelluksessa. 
Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 

Lovikka saapuu. 

Keskustellaan Whatsappista Telegramiin siirtymisestä. 

 

7. Ohjaajien valinta 

Junttila poistuu. 

Turtola saapuu. 

Keskustellaan ohjaajaehdokkaista: Teemu Tasanen ja Akvilé Ruzgyté. Äänestetään 
pääohjaajuudesta. Äänestystulos 5-0 Tasasen hyväksi. Äänestys oli käsiäänestys ja 
Tasanen poistui äänestyksen ajaksi. 

Siirretään sihteeriys väliaikaisesti Koskiselle. Kuullaan pääohjaajaa ja päätetään valita yksi 
apuohjaaja. Äänestetään apuohjaajuudesta Akvilé Ruzgytén ja Aino Nymanin välillä. Nyman 
poistuu äänestyksen ajaksi ja toteutetaan käsiäänestys. Äänestystulos 5-0 Nymanin hyväksi. 
Valitaan Tasanen pääohjaajaksi ja Nyman apuohjaajaksi. 

Nyman siirtyy takaisin sihteeriksi. 

 

8. Menneet tapahtumat 

8.1 Käsiksen ideointipaja 17.6. 

Osallistujista 5 oli HYY:n jäseniä. Zoom oli haastava ympäristö, mutta oli kivaa ja hyödyllistä 
asiaa. 

 

8.2 Karonkka 3.7. 

Osallistujista 19 oli HYY:n jäseniä. Oli kivaa ja paljon musisointia. Speksi tarjosi skumppaa ja 
pommacia ja ohjaaja antoi lahjoja näyttelijöille. 

 



8.3 Muut menneet tapahtumat 

Vujutiimin tapaaminen Zoomissa 19.6. Osallistujia 9. Juteltiin, miten vujut järjestetään ja 
jaettiin nakkeja. 

Ei muita menneitä tapahtumia. 

 

9. Tulevat tapahtumat 

9.1 Hallitusten virkistäytymispäivä 12.7. 

Suunnitellaan vielä ohjelmaa osallistujien kesken. 

 

9.2 Vujut/synttärisitsit 

Järjestäjätiimi koossa ja ensimmäinen palaveri pidetty. Täytyy päättää osallistujamäärä ja 
pohtia juhlien tilaa. 

Vujuille voitaisiin kutsua alustavasti 40 pöytävierasta. Lehto esittelee toista tilavaihtoehtoa 
Alina-salin lisäksi. Budjetiksi päätetään alustavasti noin 1000 €. 

 

9.3 Muut tulevat tapahtumat 

Fuksiseikkailu 23.9. Suunnitellaan lähitulevaisuudessa rastin sisältöä. 

Ei muita tulevia tapahtumia. 

 

10. Talous 

Kulukorvattavaa: 

________, lavasteiden dumppaus, 7,95 € 

________, karonkan tarjoilut, 22,98 € 

 

Hyväksytään kulukorvaukset. 

 

Holappa kysyi HYY:n järjestöpalvelulta neuvoja Tilittimen tilien korjaamiseen, mutta kysytään 
vielä tarkennukseksi konkreettisista toimenpiteistä. 

 

11. Jäsenasiat 

Nyman ilmoittaa, että speksille on saapunut uusia jäsenhakemuksia. Nyman ehdottaa, että 
________ ja ________ hyväksytään varsinaisiksi jäseniksi ja ________ ulkojäseneksi. 
Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 

 

 



12. Muut esille tulevat asiat 

Tapahtumaideoita: 

Hallituksen kämppäapprot syksyllä, uusien ilta, hallituksen esittelyä ja esimerkiksi tarjoiluja 
hallituksen kokouksessa, speksifuksipassi, käsiksen läpilukuilta/tutustumisilta kaikkien 
produktiolaisten kesken, pop-up-speksi, ja speksin mainostaminen syksyn fuksiluennoilla. 

Sykkii ja jymisee! 

 

13. Seuraava kokous 

Doodlataan heti, kun saadaan lisää tietoa SYK:n tilavarauksesta. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 20.15. 


