
Hallituksen kokous 13/2021 
Ma 8.11.2021 klo 18:00 
Haukilahdenkuja 15 B, kerhotila 1. kerros  
 

Läsnä: 

Reetta Lehto, puheenjohtaja 

Aino Nyman, sihteeri 

Hilma Holappa 

Nelli Junttila 

Lia Vahtera 

Ida Koskinen 

 

Muut: 

Helen Tirkkonen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 18.11. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

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

 

5. Ilmoitusasiat 

Nyman ilmoittaa ilmoittaneensa Kumpulan Speksi ry:n HYY:n appiin. 

Lehto ilmoittaa, että käytiin viiden kumpulalaisen voimin Viikki-speksin 
nimenjulkistamistilaisuudessa 6.11. ja vietiin viikkiläisille haaste-esine tulevia esityksiä 
varten. 

On saatu kutsu Meridiaani ry:n vuosijuhlille 17.12. 



Vahtera ilmoittaa, että Klusteri on 1.11. eteenpäin avattu normaalikäyttöön. 

 

6. Produktion kuulumiset 

Tuotantopalaveri järjestetään lähiaikoina. Siellä puhutaan muun muassa lipunmyynti- ja 
traileri-asioista. 

Rekryillä menee hyvin, ja taustatiimeihinkin on tullut täyttöä. Hannah Leinson on valittu 
maskeerausvastaavaksi ja Emma Kamutta puvustusvastaavaksi. Näyttelijät ovat myös 
valittu. 

Biisien sanoitusta on aloiteltu. 

Tanssijoiden sitoutuminen on huomenna, mutta jo 7 tanssijaa on sitoutunut. 

Käsikirjoituksen ensimmäistä puoliaikaa on hiottu. 

Näyttelijöiden treenit on alkaneet. 

 

7. Lisätalousarvio vuodelle 2021 

Palataan tähän kohtaan kohdan 8. Talous jälkeen. 

Holappa esittelee lisätalousarviota, jota varten tullaan vielä selvittämään asioita ja 
mahdollisesti tekemään pieniä muutoksia. Muutoksista on puhuttu hallituksen kesken ja 
hallitus hyväksyy ne. Lisätalousarvio viedään yhdistyksen vaalikokoukseen hyväksyttäväksi. 

 

8. Talous 

Kulukorvaukset: 

________, Viikki-speksin glögilahja, 4,89 € 

________, Vujujen koristelutarvikkeita, 33,51 € 

________, Silliksen tarjoilut, 19,21 € 

________, Viikki-speksin lahja, 5,90 € 

________, Liput Viikki-speksiin, 287 € 

________, Vuosijuhlien juomat, 308,24 € 

________, Speksin vuosijuhlan ruoat, 117,41 € 

Hyväksytään kulukorvaukset. 

 

________ osti vahingossa 11 kappaletta normaalihintaisia ryhmälippuja Fyysikkospeksiin 
opiskelijahintaisten ryhmälippujen sijaan. Normaalihintainen ryhmälipun yksikköhinta oli 
22,50 € ja opiskelijahintainen ryhmälipun hinta oli 14 €, joten loppusumma oli noin 100 € 
suurempi kuin oli tarkoitus. Ennen lippujen ostoa exculle osallistuvat olivat sitoutuneet 
maksamaan opiskelijahinnan lipusta (14 €), joten heiltä laskutettiin vain 14 €. Hallitus 
päättää korvata inhimillisen virheen ________. 



Kulukorvaus: 

________, Fyysikkospeksin ryhmälipputilaus, 248,50 € 

Hyväksytään kulukorvaus. 

 

9. Menneet tapahtumat 

9.1 Vuosijuhlat 22.10. 

Vieraita oli 39, ja nakkeilijoita Meridiaanilta oli 3 kappaletta. Ilta oli onnistunut ja palautteen 
perusteella vieraat nauttivat täysin rinnoin!  

 

9.2 Speksin sillis 23.10. 

Osallistujia oli 14. Rentoa menoa ja hyvää pizzaa. 

 

9.3 Fyysikkospeksiexcu 27.10. 

Osallistujia oli 20. Hyvä esitys ja jatkoilla laulettiin synttärilauluja. 

 

9.4 Kolmas vastaavapalaveri ja produktiolaisten eka yhteishengailu 28.10. 

Osallistujia oli palaverissa 11 ja yhteishengailussa 20. Yhteishengailun teemana oli tee- ja 
meditaatioilta ja tunnelma oli chill. 

 

9.5 Näyttelijöiden castingit 29. ja 30.10. 

Osallistujia oli perjantaina 7 ja lauantaina 12. Hienoa heittäytymistä ja hyvää meininkiä. 

 

9.6 Muut menneet tapahtumat 

Biisipalaveri 3 oli perjantaina 15.10. Zoomissa, ja osallistujia oli 6. 

Vujujärkkääjien palaveri Zoomissa 16.10. Osallistujia oli 10. Homma sujui kuin rasvattu ja 
perään pidettiin reseptipalaveri. 

Vujujen toiset koristelutalkoot 17.10. Osallistujia 4. 

Biisipalaveri 4 maanantaina 1.11. Osallistujia 8 ja saatiin kaikki loput biisit päätettyä. 

Ei muita menneitä tapahtumia. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

10.1 Yhdistyksen vaalikokous 

Päätetään ajankohdaksi maanantai 29.11. 



10.2 Speksin pikkujoulut 15.11. 

Budjettina 50 €. Etsitään apukäsiä järjestelyihin. Odotetaan kovasti pikkujouluja. 

 

10.3 Muut tulevat tapahtumat 

Seuraava vastaavien tapaaminen ja yhteishengailu on 11.11. Luvassa käsiksen läpiluku. 

MaO ry:n TKO-äly ry:n vuosijuhlat 13.11. Speksiltä on menossa molempiin edustajat. 

Marraskuun toinen vastaavapalaveri on 25.11. Yhteishengailua kaavaillaan pidettäväksi 
24.11. 

Excursio Viikki-speksiin 17.12. 

Ei muita tulevia tapahtumia. 

 

11. Jäsenasiat 

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

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Mietitään ensi vuodelle tapahtumaa hallitukseen tutustumiselle. Hallitusta mainostetaan 
myös yhteishengailussa ja pikkujouluissa tänä vuonna. 

Klussea käytiin siivoomassa 17.10. Seuraava siivous häämöttää kolmen viikon päässä. 

Uusia haalarimerkkejä tai speksituotteita ideoidaan suunniteltavaksi joskus tulevaisuudessa. 

 

13. Seuraava kokous 

Doodlaillaan. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 19.45. 

 
 
 
 


