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1 Yleistä
Kumpulan Speksi ry:n tehtävänä on edesauttaa Helsingin yliopiston opiskelijoi-
den luovaa toimintaa erityisesti Kumpulan kampuksella. Kumpulan Speksi ry
toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opis-
kelijoiden speksin tukijärjestönä. Kumpulan Speksi ry järjestää jäsenilleen ja
muille opiskelijoille näytelmä-, tanssi-, sekä bänditoimintaa, kuten improvisaatio-
ja tanssikerhoa, speksiproduktion tukemisen ohella. Jäsenille järjestetään myös
muuta virkistystoimintaa niin etänä kuin fyysisinä tapahtumina rajoitusten
niin salliessa. Hallitus ja tapahtumien järjestäjät pidättävät oikeuden muutok-
siin senhetkisen koronavirustilanteen mukaan ja seuraavat Suomen hallituksen,
THL:n ja HYY:n suosituksia. Tässä toimintasuunnitelmassa mainitut päivä-
määrät saattavat muuttua tai tapahtumat peruuntua.

2 Hallinto
2.1 Hallitus

Kumpulan Speksi ry:n hallituksen tärkein tehtävä on rekrytoida speksiin te-
kijät. Hallituksen jäsenet voivat halutessaan toimia myös itse speksiproduk-
tiossa. Hallitus valitsee virkailijat tai vastuuhenkilöt mahdollisten produktion
ulkopuolisten tanssi- ja näytelmäkerhojen ylläpitämiseen. Hallitus kokoontuu
noin kerran kuukaudessa tai aina tarvittaessa. Hallituksen kokoukset ovat avoi-
mia jäsenistölle ja kokouksista tiedotetaan yhdistyksen sähköpostilistalla.

2.2 Yhdistys

Yhdistys kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa. Yhdistyksen vuosi-
kokous pidetään maalis-huhtikuussa ja vaalikokous loppuvuodesta 2022. Yh-
distyksen kokouksista tiedotetaan sähköpostilistalla. Hallitus voi tarvittaessa
kutsua koolle ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.

2.3 Jäsenrekisteri

Vuonna 2021 oli tarkoitus viedä loppuun vuonna 2020 aloitettu jäsenrekiste-
riuudistus, mutta vanhojen jäsenien passiivisuuden, hallituksen jäsenien jak-
samisen ja kiireisen syksyn takia tavoitetta ei saavutettu. Jäsenrekisterin päi-
vitystä saatiin kuitenkin edistettyä, mutta vanhalla jäsenlomakkeella on yhä
muutamia vanhoja jäseniä. Vuodelle 2022 otetaan tavoitteeksi jäsenrekisteri-
uudistuksen loppuun vieminen, jotta vanha jäsenlomake voidaan poistaa käy-
töstä.

3 Yhteistyö
3.1 Ulkopuoliset organisaatiot

Yhteistyökumppanit ovat speksin elinehto. Yhteistyön ulkopuolisten organi-
saatioiden kanssa hoitavat pääasiallisesti hallituksen valitsemat tuotanto- ja
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markkinointivastaavat, ja suhteita luodaan jatkuvasti monipuolisten tahojen
kanssa. Toimintaa varten käytettävät tilat pyritään järjestämään pääasiallises-
ti yhteistyössä UniSportin, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä
Helsingin nuorisotalojen kanssa.

3.2 Muut järjestöt

Muut Kumpulan ainejärjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita speksin te-
kijöitä rekrytoidessa ja kaikesta speksiin liittyvästä toiminnasta tiedottaessa.
Suhteita muihin spekseihin ylläpidetään osallistumalla interspeksuaalisiin ta-
pahtumiin, kuten näytösekskursioille tai sitseille. Lisäksi osallistutaan inters-
peksuaalisiin etätapahtumiin, kuten katseluiltoihin. Interspeksuaalisia suhteita
hoitaa pääasiallisesti hallituksen valitsema interspeksuaalivastaava.

4 Toiminta

4.1 Produktio 2021-2022

Vuoden 2022 produktio on parhaillaan käynnissä. Tanssijoiden, näyttelijöiden
ja bändiläisten harjoitukset ovat alkaneet syksyllä 2021. Alkuperäinen suunni-
telma on ollut esiintyä Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa aikavälillä 19.-
20.3.2022. Vuoden 2021 lopussa voimaan tulleet koronarajoitukset ovat kui-
tenkin jatkuneet koko tammikuun vuoteen 2022, mikä pakottaa meidät har-
kitsemaan esitysten siirtämistä joko myöhemmälle kevääseen 2022 tai syksylle
2022. Samat rajoitukset ovat myös keskeyttäneet normaalin lähiharjoittelun
tammikuun ajalta, mutta toivottavasti harjoitukset voivat jatkua helmikuussa
ensi-iltaan asti.

4.2 Produktion ulkopuolinen toiminta

Produktion ulkopuolinen kerhotoiminta on ollut melko epäsäännöllistä koro-
naepidemian vuoksi. Kumpulan Speksillä on ollut pitkään sekä impro- että
tanssikerhotoimintaa, joiden aktiivisuus on vähentynyt koronan myötä. Tä-
nä vuonna kerhotoimintaa pyritään elvyttämään. Kenen tahansa yhdistyksen
jäsenen tai yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen on mahdollista osallistua
produktion ulkopuolisiin impro- ja tanssikerhoihin. Kerhot toimivat viikoit-
tain tai kysynnän mukaan. Toistaiseksi improvisaatiokerhon toiminta on osal-
listujilleen maksutonta, ja tanssikerho toimii tilavuokrat kattavilla maksuilla.
Impro- ja tanssikerhot ja produktion bändi keikkailevat pyydettäessä erilaisissa
tapahtumissa.

Lisäksi vuoden aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia luovan
toiminnan työpajoja, jotka ovat kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia. Aiem-
pina vuosina tällaista toimintaa on ollut esimerkiksi lyhytelokuvaworkshop.
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4.3 Muu toiminta

Speksiläisten yhteishengen ylläpitämiseksi järjestetään monenlaista huvitoi-
mintaa. Vuoden aikana pidetään speksihengailuja ja ekskursioita muihin spek-
seihin. Produktion 2022 loputtua pidetään produktiolaisille perinteitä kun-
nioittaen kaatajaiset ja karonkka jossain muodossa. Tulevana syksynä järjes-
tetään speksin neljännet vuosijuhlat. Kumpulan Speksillä on ollut vuodesta
2020 oma Discord-serveri, jolla voidaan järjestää esimerkiksi yhteisiä speksin-
katseluiltoja ja pelituokioita etänä.

4.4 Toimijoiden jaksaminen

Speksi pyrkii antamaan tukea ja järjestämään virkistävää toimintaa hallituk-
sessa ja produktiossa toimiville virkailijoille ja vastaaville. Esimerkiksi produk-
tion 2022 aikana alettiin järjestää produktiovastaaville vertaistukitapaamisia,
joissa tarjottiin mahdollisuutta keskustella ja purkaa tiimien sisäisiä mahdol-
lisia ongelmatilanteita. Tätä toimintaa aiotaan jatkaa myös seuraavassa pro-
duktiossa. Jatkossakin aiotaan järjestää virkistystapahtumia, joiden tarkoitus
on myös ryhmäyttää hallituksen jäseniä, sekä produktiovastaavia. Tapahtumat
voivat olla esimerkiksi pelailua, approja tai yleistä hengailua.

4.5 Ympäristötoiminta

Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen ympäristösuunnitelman, joka
on nähtävillä Kumpulan Speksin verkkosivuilla osoitteessa
http://kumpulanspeksi.fi/jarjesto/dokumentit/.

4.6 Yhdenvertaisuustoiminta

Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen yhdenvertaisuussuunnitelman,
joka on nähtävillä Kumpulan Speksin verkkosivuilla osoitteessa
http://kumpulanspeksi.fi/jarjesto/dokumentit/.

5 Tiedotus- ja julkaisutoiminta
5.1 Nettisivut

Kumpulan Speksin nettisivut löytyvät osoitteesta http://kumpulanspeksi.
fi. Nettisivujen ylläpidosta huolehtii webmaster. Sivujen tarkoituksena on tie-
dottaa kaikista speksin julkisista tapahtumista yleisölle sekä toimia yhtenä rek-
rytointikanavista seuraavan produktion tekijöille. Samalla sivulla julkaistaan
myös yhdistyksen toimintaan liittyvät julkiset dokumentit, kuten hallituksen
kokousten pöytäkirjat.

5.2 Sisäinen tiedotus

Pääasiallinen tiedotuskanava jäsenistölle on avoin sähköpostilista kumpulan-
speksi(at)helsinki.fi. Sähköpostilistalla tiedotetaan yhdistyksen kokouksista,
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yhdistyksen tapahtumista ja muusta yhdistyksen järjestämästä toiminnasta,
kuten tanssikerhon ajankohtaisista asioista. Sähköpostilistaa ylläpitää yhdis-
tyksen jäsenasiavastaava. Jäsenasiavastaava huolehtii sähköpostilistan jäsenien
lisäämisestä ja poistamisesta. Jäsenasiavastaava ohjaa oman harkintansa mu-
kaan listalle ulkopuolisista lähteistä tulevia tiedotteita. Lista on avoin mode-
roitu majordomo-lista. Järjestön uudet jäsenet liitetään listalle, elleivät he sitä
kiellä.

Produktiovastaavat kommunikoivat keskenään Slack-pikaviestintäsovelluksen
kautta. Kaikkien produktiolaisten yhteinen sisäinen viestintä tapahtuu pro-
duktion suljetussa Telegram-ryhmässä, jossa tiedotetaan mm. produktiolaisil-
le suunnatuista tapahtumista ja hengailuista. Produktion sisällä eri tiimeil-
lä on myös omat viestintäkanavansa, esim. Whatsapp tai Telegram. Myös
improvisaatio- ja tanssikerhojen ensisijaiset tiedotuskanavat ovat kerhojen si-
säiset Whatsapp-ryhmät, mutta harkitaan Whatsappin korvaamista muulla
pikaviestintäsovelluksella.

Myös järjestön hallituksen ensisijainen viestintäkanava on Slack. Hallituksen
kokoukset ovat jäsenistölle avoimia ja niiden pöytäkirjat ovat vapaasti jäsenis-
tön saatavilla Kumpulan Speksin nettisivuilla.

5.3 Sosiaalinen media

Kumpulan Speksi käyttää produktioidensa mainostukseen, uusien jäsenien rek-
rytoimiseen ja tapahtumista tiedottamiseen sosiaalista mediaa, kuten Faceboo-
kia ja Instagramia. Kumpulan Speksin virallinen Facebook-sivu löytyy osoit-
teesta https://www.facebook.com/kumpulanspeksi/ ja Instagram-tili puo-
lestaan osoitteesta http://instagram.com/kumpulanspeksi.

5.4 Viestinnän kehittäminen

Vuoden 2022 yksi tavoite on kehittää Kumpulan Speksi ry:n viestintää esim.
nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Konkreettisia toimia viestinnän ke-
hittämiseksi voisivat olla esim. viestintä- ja/tai somevastaavien rekrytoimi-
nen, kuukausipostaukset sometileille ja nettisivujen päivittäminen säännölli-
semmin.

6 Varainhankinta
Produktion toteutuessa normaalisti Kumpulan Speksi ry saa varoja pääasial-
lisesti esitysten pääsylippujen myynnistä. Tuloja syntyy myös mahdollisesta
yhteistyöstä ammattiliittojen, yritysten ja yhdistysten kanssa, sekä haalari-
merkkien myynnistä. Lisäksi varoja saadaan mahdollisista tanssi- ja improker-
hojen, sekä produktion bändin keikoista. Kumpulan Speksi ry:n taloudesta on
tehty erillinen talousarvio.
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7 Toimintakalenteri
TAMMIKUU
Näyttelijöiden treenit 9x kuukausi

HELMIKUU
Näyttelijöiden treenit 3x viikko
Tanssijoiden treenit 2x viikko
Bänditreenit 2x viikko
Yhteistreenit 1x viikko

MAALISKUU
Näyttelijöiden treenit 3x viikko
Tanssijoiden treenit 2x viikko
Bänditreenit 2x viikko
Yhteistreenit 1x viikko
Ensi-ilta 19.3.
Esitys (päivänäytös) 20.3.
Esitys (iltanäytös) 20.3.
Produktion kaatajaiset 20.3.
Yhdistyksen vuosikokous

HUHTIKUU
Hupitoimintaa
Tanssikerho kysynnän mukaan
Improvisaatiokerho kysynnän mukaan

TOUKOKUU
Karonkka
Tanssikerho kysynnän mukaan
Improvisaatiokerho kysynnän mukaan

KESÄKUU
Rekrytointia
Hupitoimintaa
Tanssikerho kysynnän mukaan
Improvisaatiokerho kysynnän mukaan

HEINÄKUU
Rekrytointia
Hupitoimintaa
Tanssikerho kysynnän mukaan
Improvisaatiokerho kysynnän mukaan

ELOKUU
Rekrytointia
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Hupitoimintaa
Tanssikerho kysynnän mukaan
Improvisaatiokerho kysynnän mukaan

SYYSKUU
Rekrytointia
Vuosijuhlat
Hupitoimintaa
Tanssikerho kysynnän mukaan
Improvisaatiokerho kysynnän mukaan

LOKAKUU
Rekrytointia
Tanssijoiden, bändin ja näyttelijöiden treenit alkavat
Hupitoimintaa
Tanssikerho kysynnän mukaan
Improvisaatiokerho kysynnän mukaan

MARRASKUU
Rekrytointia
Hupitoimintaa
Tanssikerho kysynnän mukaan
Improvisaatiokerho kysynnän mukaan

JOULUKUU
Rekrytointia
Vaalikokous
Hupitoimintaa
Tanssikerho kysynnän mukaan
Improvisaatiokerho kysynnän mukaan
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