
Hallituksen kokous 9/2021 
Pe 6.8.2021 klo 19:00 
Zoom-kokous 
 
Läsnä: 
Reetta Lehto, puheenjohtaja 
Aino Nyman, sihteeri 
Lia Vahtera (poistuu kohdassa 10.1) 
Nelli Junttila 
Hilma Holappa 
Teemu Tasanen 
 
Muut: 
Ville Lovikka (poistuu kohdassa 10.2) 

  

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 19.07. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Junttila ehdottaa itseään pöytäkirjantarkastajaksi. Vahtera ehdottaa Tasasta toiseksi 
pöytäkirjantarkastajaksi ja Tasanen on käytettävissä. Ei muita ehdokkaita, valitaan Junttila ja 
Tasanen pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita. 

 

6. Produktion kuulumiset 

Käsiskilpailu päättyi 12.7. ja siihen saatiin yhteensä 5 luonnosta. Työstettävä 
käsikirjoitusluonnos on nyt valittu. 

Rekryt ovat käynnissä. Käsikirjoitusvastaavaksi on valittu Helen Tirkkonen. Webmasteriksi 
on valittu Juha-Pekka Asikainen. Bändivastaavaksi on valittu Joona Cornér. 
Tanssivastaavaksi on valittu Reetta Lehto. 



Tällä hetkellä on käynnissä sanoitusvastaavan, sanoitustiimin, käsistiimin, tuotantotiimin ja 
varatanssivastaavan rekryt. 

Bändivastaavalta tuli idea, että soittajien lisäksi haettaisi myös sovittaja/sovittajia. Ideaa 
kannatetaan. 

Aloitetaan lisäksi lauluvastaavan rekry. 

 

7. Kunnianauhan saajien valinta 

Lehto ehdottaa ________, ________ ja ________ kunnianauhojen myöntämistä. Ehdotusta 
kannatetaan ja se hyväksytään. 

Perusteluja kunnianauhan saamiselle ja kunniajäsenyyden myöntämiselle ei ole vielä 
olemassa. Tästä edespäin syyt kirjoitetaan muistiin. 

 

8. Jäsenasiat 

Nyman ehdottaa, että ________, ________ ja ________ hyväksytään Kumpulan Speksin 
varsinaisiksi jäseniksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 

Muuta jäsenasiaa: 

Nyman ja Lehto ovat jatkaneet jäsenrekisterin päivittämistä siitä, mihin edellinen hallitus jäi. 
Kunniajäsenille on luotu oma jäsenlomake jäsenrekisterin ylläpidon helpottamiseksi. 
Kunniajäsenet ovat Kumpulan Speksi ry:n sääntöjen mukaan ikuisesti yhdistyksen jäseniä, 
joten koettiin oman lomakkeen tekeminen kunniajäsenille mielekkääksi. Lisäksi 
kunniajäsenet eivät istu uuden jäsenrekisterilomakkeen (luotu vuonna 2020) jäsenluokkiin 
”varsinainen jäsen” ja ”ulkojäsen”, sillä kunniajäsenillä on yhdistyksen sääntöjen mukaan 
yhtäläiset oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he eivät ole välttämättä enää HYY:n 
jäseniä, koska ovat jo valmistuneet yliopistolta.Täten pääsemme tulevaisuudessa 
helpommalla jäsenrekisterin ylläpidossa ja voimme siirtyä vähitellen täysin pelkän uuden 
jäsenlomakkeen käyttöön. Kunniajäsenet on siirretty vanhalta jäsenlomakkeelta omalle 
kunniajäsenten lomakkeelle. 

Lisäksi Nyman alkaa käydä läpi vanhan jäsenlomakkeen jäsenlistaa ja erottaa toiminnasta 
eläköityneitä jäseniä, jotka eivät enää täytä yhdistyksen jäsenkriteereitä. 

Suunnitelmissa on myös yhä aktiivisten, mutta jo vanhojen jäsenten siirtäminen uudelle 
jäsenlomakkeelle niin, että vielä vanhalla jäsenlomakkeella oleville henkilöille lähetetään 
sähköposti. Viestissä pyydetään täyttämään uusi jäsenlomake jäsenrekisteripäivityksen 
loppuun saattamiseksi. 

 

9. Menneet tapahtumat 

9.1 Hallitusten virkistäytymispäivä 12.7. 

Pelattiin minigolfia, käytiin syömässä ja hengattiin piknikillä. Osallistujia oli 10. Oli kiva nähdä 
kaikkia kasvotusten. 

 

9.2 Muut menneet tapahtumat 



Käsisvastaavan haastattelu 15.7. Osallistujia oli 5. Hyvin meni, saatiin uusi käsisvastaava. 

Käsisluonnoksen valinta 21.7. Zoomissa. Osallistujia oli 5. Hyvää ja analyyttista pohdiskelua 
käsisvaihtoehdoista. Saatiin valittua luonnos, jota lähdetään työstämään. 

Vujutiimin toinen palaveri 27.7. Zoomissa. Osallistujia oli 10. Asiat etenee kivasti ja kaikille 
on löydetty tekemistä. 

Webmasterin haastattelu 2.8. Zoomissa. Osallistujia oli 5. Hyvin meni, saatiin uusi 
webmaster. 

Ei muita menneitä tapahtumia. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

10.1 Vuosijuhlat 18.9. 

Toisessa palaverissa keskusteltiin mm. juhlien koronaturvallisuudesta ja juhlien 
varasuunnitelmasta, mikäli vujuja ei voida järjestää ensisijaisen suunnitelman mukaisesti. 
Kutsuvierasjärjestöille on lähetetty kutsut ja speksin jäsenille on lähetetty sähköpostitiedote. 
Meridiaani on luvannut 3 henkilöä nakkeilemaan, mikäli tarvitsemme lisäapua. 

Vahtera poistuu. 

Keskustellaan koronatilanteen vaikutuksista vujujen järjestämiseen. Ollaan valmiita 
perumaan vuosijuhlat ja/tai muuttamaan niiden muotoa koronatilanteen mukaan. 

 

10.2 HYY:n Fuksiseikkailu 23.9. 

Lovikka poistuu. 

Alustava suunnitelma on kierrättää edellisen vuoden rasti-idea tällekin vuodelle. Koskinen on 
kiinnostunut rastivastaavuudesta. Muut hallituslaiset ovat kiinnostuneita saapumaan paikalle 
pitämään rastia tarvittaessa. 

 

10.3 Muut tulevat tapahtumat 

Avajaiskarnevaalit 6.9. Keskusta-kampuksella klo 14-18. Suunnitellaan lähiaikoina, miten 
toteutetaan, kun HYY antaa lisätietoa. 

Impropläjäys orientaatioviikolla on vaarassa kuihtua. Yritetään antaa vielä elvytystä. 

Ei muita tulevia tapahtumia. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Lehto pyytää, että joku käy katsomassa speksin postilaatikon ja Tasanen ilmoittautuu 
vapaaehtoiseksi. 

Lehto pyytää, että joku käy katsomassa klusterilla speksin kaapista pöytäliinoja, 
koristelutarvikkeita ja kuvaamaan järjestö- ja kunnianauhat. Palataan tähän myöhemmin. 

12. Seuraava kokous 



Kun saadaan SYK:ltä tilavarauksesta tarjous, pidetään sähköpostikokous. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 20.42. 


