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1 Yleistä
Kumpulan Speksi ry toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan opiskelijoiden speksin tukijärjestönä. Kumpulan Speksi ry järjes-
tää jäsenilleen näytelmä-, tanssi-, sekä bänditoimintaa speksiproduktion tuke-
misen ohella.

2 Hallinto

2.1 Hallitus
Kumpulan Speksi ry:n vuoden 2021 hallitus kokousti 14 kertaa. Yhdistyk-
sen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.3.2021, ylimääräinen yhdistyk-
sen kokous pidettiin 28.4.2021 ja vaalikokous pidettiin 29.11.2021.

2.2 Jäsenrekisteri
Kumpulan Speksi ry:n jäsenrekisterissä on kaikkien varsinaisten jäsenien opis-
kelijanumerot, koska he ovat myös HYY:n jäseniä. Ulkojäsenien opiskelija-
numeroita ei ole kerätty, koska he eivät ole HYY:n jäseniä. Jäsenrekisterin
tietoja käsitellään Kumpulan Speksi ry:n tietosuojaselosteen mukaisesti, jo-
ka löytyy yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta https://kumpulanspeksi.fi/
jarjesto/jasenasiat/.

Vuonna 2021 oli tarkoitus viedä loppuun vuonna 2020 aloitettu jäsenre-
kisteriuudistus, mutta vanhojen jäsenien passiivisuuden, hallituksen jäsenien
jaksamisen ja kiireisen syksyn takia tavoitetta ei saavutettu. Jäsenrekisterin
päivitystä saatiin kuitenkin edistettyä, mutta vanhalla jäsenlomakkeella on yhä
muutamia vanhoja jäseniä.

3 Yhteistyö

3.1 Interspeksuaalitoiminta
Ekskursioita järjestettiin METKAn Speksin näytökseen 20.9., Fyysikkospek-
sin näytökseen 27.10. ja Viikki-speksin näytökseen 17.12. Kumpulan Speksin
vuosijuhlilla 22.10. oli edustajia Viikki-speksistä. Vierailtiin Viikki-speksin ni-
menjulkistamistilaisuudessa 6.11. ja ylläpidettiin perinnettä, jossa viikkiläisille
annettiin haaste-esine tulevia esityksiä varten.

3.2 Ainejärjestöyhteistyö
Kumpulan Speksi oli edustamassa MaO ry:n ja TKO-äly ry:n vuosijuhlilla
13.11. Kumpulan Speksi osallistui useiden ainejärjestöjen suunnistushenkisiin
tapahtumiin järjestämällä oman rastinsa. Yhteistyötä tehtiin myös käyttämällä
ainejärjestöjen sähköpostilistoja speksin toiminnasta tiedottamiseen ja uusien
jäsenten rekrytointiin.
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3.3 Muu yhteistyö
Kumpulan Speksi sai käyttää harjoituksiinsa tiloja Arabian nuorisotalolta,
UniSportilta sekä matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta.

4 Toiminta

4.1 Produktio 2020-2021
Vuosien 2020-2021 produktion ensi-illan piti olla Helsingin Suomalaisessa Yh-
teiskoulussa maaliskuussa 2021 ja esityksiä piti olla kolme kappaletta, yksi
19.3. ja kaksi 21.3., mutta koronaviruspandemian vuoksi esitykset peruuntui-
vat uudelleen. Produktio päätettiin lopettaa kahden vuoden työn jälkeen ja
käsikirjoitus käytiin läpi etänä Zoomissa vain oman produktion kesken 26.5.

Pandemia vaikutti produktion kulkuun ja sitä tekeviin ihmisiin paljon. Pan-
demian vuoksi produktiota oli tekemässä suurempi määrä ihmisiä kuin aika-
sempina vuosina, sillä osa vanhoista osallistujista on jättäytynyt pois produk-
tiosta ja näiden tilalle on tullut uusia jäseniä. Produktiota oli vuoden aikana
tekemässä noin 80 henkilöä. Tekijät koostuivat itse esiintyjistä sekä taustajou-
koista.

4.2 Produktio 2022
Vuoden 2022 produktion tekeminen aloitettiin julkistamalla käsikirjoituskil-
pailu kesällä 2021. Käsikirjoitus valittiin hallituksen ja ohjaajien toimesta hei-
näkuussa. Vastaavien rekrytointi aloitettiin kesäkuussa, ja rekrytointi jatkui
pitkälle syksyyn asti. Rekrytointi keskittyi ainejärjestöjen välisiin sähköposti-
listoihin ja sosiaaliseen mediaan tapahtumien puutteen vuoksi.

Näyttelijöiden castingit järjestettiin 29.10. ja 30.10. Bändi muodostettiin
halukkaista 19.10., ja tutustumiskertojen jälkeen tanssijat sitoutuivat olemaan
mukana produktiossa 10.11. Näyttelijät, tanssijat ja bändiläiset aloittivat tree-
naamisen syksyn aikana. Produktion toiminnassa on mukana noin 70 henkilöä.

4.3 Muu luova toiminta
Vuoden aikana on ylläpidetty sekä tanssi- että improvisaatiokerhoa, sen ver-
ran mitä koronarajoitteet ovat antaneet myöden. Näihin osallistuminen ei ole
velvoittanut speksiproduktioon osallistumista ja ne ovat olleet kaikille haluk-
kaille avoimia. Improvisaatiokerhon toiminta oli maksutonta ja tanssikerhon
omakustanteista. Tanssikerhoa järjestettiin keväällä etänä sekä kesän ja syksyn
aikana lähitreeneinä kerran viikossa. Improvisaatiokerhoa järjestettiin kesällä
kahdesti ja syksyllä kolmesti. Lisäksi speksin bändi oli esiintymässä Kumpulan
Speksin vuosijuhlilla.

4.4 Muu toiminta
Speksiläisten yhteishengen ylläpitämiseksi järjestettiin useita tapahtumia. Ke-
väällä tapahtumat ovat olleet pääsääntöisesti etänä. Kesällä ja syksyllä on jär-
jestetty pääosin normaalisti lähitapahtumia. Tapahtumiin kuuluivat esimerkik-
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si erilaiset yhteiskatseluillat ja piknikit. Syksyllä kokeiltiin järjestää produk-
tiolaisille joka toinen viikko ryhmäyttäviä hengailuja eri teemoilla. Pidettiin
esim. tee- ja meditaatioilta, käsikirjoituksen läpilukuilta sekä lautapeli-ilta.
Myös järjestön hallitukselle ja produktiovastaaville on järjestetty virkistäyty-
mistapahtumia kuten vanhan ja uuden hallituksen yhteinen minigolfin pelailu
ja vertaistukitapaamiset vastaavien kesken. Tarkemmat tiedot tapahtumista
löytyvät toimintakalenterista.

4.5 Ympäristötoiminta
Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen ympäristösuunnitelman, joka
on nähtävillä osoitteessa https://kumpulanspeksi.fi/jarjesto/dokumentit/.

4.6 Yhdenvertaisuustoiminta
Yhdistys on laatinut HYY:n ohjeiden mukaisen yhdenvertaisuussuunnitelman,
joka on nähtävillä osoitteessa https://kumpulanspeksi.fi/jarjesto/dokumentit/.

5 Tiedotus- ja julkaisutoiminta

5.1 Nettisivut
Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta http://kumpulanspeksi.fi. Si-
vustoa käytettiin uusien jäsenten rekrytointiin. Sivustoa https://kumpulanspeksi.
fi/jarjesto/dokumentit/ käytettiin yhdistyksen julkisten dokumenttien, ku-
ten hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkaisualustana.

5.2 Sähköpostilista
Kumpulan Speksin sähköpostilistalla kumpulan-speksi(at)helsinki.fi julkaistiin
tiedotteita yhdistyksen toiminnasta sekä kutsut hallituksen ja yhdistyksen ko-
kouksiin

5.3 Facebook
Edellisen produktion Facebook-ryhmää käytettiin alkuvuodesta jäsenille tie-
dottamiseen ajankohtaisista asioista, kuten produktion peruuntumisesta ja
hupparitilauksista. Myös menneissä produktioissa mukana olleet speksiläiset
tavoitettiin yhteisen alumnien Facebook-ryhmän kautta. Speksin julkista Facebook-
sivua käytettiin uusien jäsenien rekrytointiin ja speksin tapahtumista otettujen
kuvien julkaisemiseen.

5.4 Instagram
Speksin Instagram-tiliä käytettiin Facebook-sivun tapaan uusien jäsenien rek-
rytointiin ja tapahtumakuvien julkaisemiseen.
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6 Varainhankinta
Kumpulan Speksi ry sai varoja haalarimerkkimyynnistä sekä yhteistyöstä am-
mattiliittojen, yritysten ja yhdistysten kanssa. Kumpulan Speksi ry:n talou-
desta on tehty erillinen talousarvio.
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7 Toimintakalenteri

TAMMIKUU
Näyttelijätreenit 4 krt/kk (etä)
13.1. Hallituksen kokous 1/2021 (etä)
21.1. The Voice of Finland -katseluilta (etä), 11 osallistujaa
25.1. Tanssijoiden speksinkatseluilta (etä), 11 osallistujaa

HELMIKUU
Näyttelijätreenit 4 krt/kk (etä)
Tanssitreenit 4 krt/kk (etä)
Tanssikerho 1 krt/kk (lähi)
6.2. TAHLO-tuokio (etä), 7 osallistujaa
7.2. Hallituksen kokous 2/2021 (etä)
15.2. Hallituksen kokous 3/2021 (etä)
27.2. Hallituksen kokous 4/2021 (etä)
28.2. The Voice of Finland -katseluilta (etä), 11 osallistujaa

MAALISKUU
Näyttelijätreenit 4 krt/kk (etä)
Tanssitreenit 5 krt/kk (etä)
Tanssikerho 1 krt/kk (etä)
3.3. Faxin tähden -katseluilta (etä), 19 osallistujaa
21.3. The Voice of Finland -katseluilta (etä), 9 osallistujaa
27.3. Yhdistyksen vuosikokous (lähi), 9 osallistujaa

HUHTIKUU
Näyttelijätreenit 4 krt/kk (etä)
Tanssitreenit 5 krt/kk (etä)
Tanssikerho 4 krt/kk (etä)
13.4. Hallituksen kokous 5/2021 (etä)
28.4. Ylimääräinen yhdistyksen kokous (lähi), 9 osallistujaa

TOUKOKUU
Näyttelijätreenit 4 krt/kk (etä)
Tanssitreenit 2 krt/kk (lähi)
Tanssikerho 3 krt/kk (etä)
14.5. Hallituksen kokous 6/2021 (etä)
26.5. Näyttelijöiden zoom-spekstaakkeli ja kaatajaisjatkot discordissa (etä), 28
osallistujaa

KESÄKUU
Tanssitreenit 2 krt/kk (lähi)
Tanssikerho 4 krt/kk (lähi)
3.6. Hallituksen kokous 7/2021 (etä)
17.6. Käsiksen ideointipaja (etä), 5 osallistujaa
19.6. Vujutiimin tapaaminen Zoomissa (etä), 9 osallistujaa
Rekrytointia
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HEINÄKUU
Tanssikerho 3 krt/kk (lähi)
Improkerho 2 krt/kk (lähi)
3.7. Karonkka (lähi), 19 osallistujaa
6.7. Hallituksen kokous 8/2021 (lähi)
12.7. Hallituslaisten virkistäytymispäivä (lähi), 10 osallistujaa
15.7. Käsisvastaavan haastattelu (lähi), 5 osallistujaa
21.7. Käsisluonnoksen valinta (etä), 5 osallistujaa
27.7. Vujutiimin toinen palaveri (etä), 10 osallistujaa
Rekrytointia

ELOKUU
Bänditreenit 2 krt/kk (lähi)
2.8. Webmasterin haastattelu (etä), 5 osallistujaa
6.8. Hallituksen kokous 9/2021 (etä)
23.8. Vujujen keittiötiimin palaveri (etä), 5 osallistujaa
Rekrytointia

SYYSKUU
Bänditreenit 2 krt/kk (lähi)
Tanssikerho 2 krt/kk (lähi)
2.9. Hallituksen kokous 10/2021 (etä)
12.9. Vastaavapalaveri (etä)
14.9. Rastinpito yhteisfysikaalisissa fuksiaisissa (lähi), 6 osallistujaa
17.9. Rastinpito TKO-älyn fuksiaisissa (lähi), 6 osallistujaa
17.9. Käsistiimin speksinkatseluilta (etä), 5 osallistujaa
19.9. Rastinpito Maantieteen opiskelijoiden fuksiaisissa (lähi), 5 osallistujaa
20.9. Excursio METKAn Speksin esityksiin (lähi), 12 osallistujaa
23.9. Rastinpito HYKin fuksiaisissa (lähi), 4 osallistujaa
24.9. Vujujen koristelupalaveri (etä), 4 osallistujaa
26.9. Hallituksen kokous 11/2021 (etä)
27.9. Biisipalaveri 1 (lähi), 7 osallistujaa
Rekrytointia

LOKAKUU
Tanssitreenit 2 krt/vko (lähi)
Bänditreenit 2 krt/kk (lähi)
Tanssikerho 2 krt/kk (lähi)
Improkerho 3 krt/kk (lähi)
3.10. Biisipalaveri 2 (lähi), 6 osallistujaa
4.10. Vastaavapalaveri (lähi)
5.10. Rastinpito HYY:n Fuksiseikkailussa (lähi), 2 osallistujaa
10.10. Vujujen koristelutalkoot (lähi), 8 osallistujaa
14.10. Hallituksen kokous 12/2021 (lähi)
15.10. Biisipalaveri 3 (etä), 6 osallistujaa
16.10. Vujujärkkääjien palaveri Zoomissa (etä), 10 osallistujaa
17.10. Vujujen toiset koristelutalkoot (lähi), 4 osallistujaa
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22.10. Vuosijuhlat (lähi), 42 osallistujaa
23.10. Speksin sillis (lähi), 14 osallistujaa
27.10. Fyysikkospeksiexcu (lähi), 20 osallistujaa
29.10. Näyttelijöiden castingtilaisuus (lähi), 7 osallistujaa
28.10. Vastaavapalaveri (lähi)
28.10. Produktiolaisten yhteishengailu (lähi)
30.10. Näyttelijöiden castingtilaisuus (lähi), 12 osallistujaa
Rekrytointia

MARRASKUU
Näyttelijätreenit 3 krt/vko (lähi)
Tanssitreenit 2 krt/vko (lähi)
Bänditreenit 5 krt/kk (lähi)
Tanssikerho 3 krt/kk (lähi)
1.11. Biisipalaveri 4 (lähi), 8 osallistujaa
8.11. Hallituksen kokous 13/2021 (lähi)
11.11. Vastaavapalaveri (lähi)
11.11. Produktiolaisten yhteishengailu (lähi)
15.11. Speksin pikkujoulut (lähi), 26 osallistujaa
24.11. Produktiolaisten yhteishengailu (lähi)
25.11. Vastaavapalaveri (lähi)
29.11. Yhdistyksen vaalikokous (lähi), 11 osallistujaa
30.11. Hallituksen kokous 14/2021 (etä)

JOULUKUU
Näyttelijätreenit 3 krt/vko (lähi)
Bänditreenit 3 krt/kk (lähi)
Tanssitreenit 2 krt/vko (lähi)
9.12. Vastaavapalaveri (lähi)
9.12. Produktiolaisten yhteishengailu (lähi)
10.12. Vierailu SYKille (lähi), 12 osallistujaa
11.12. Tuotantopalaveri (etä), 7 osallistujaa
17.12. Excursio Viikki-speksin esitykseen (lähi), 21 osallistujaa
21.12. Traileripalaveri (etä), 6 osallistujaa

7


	Yleistä
	Hallinto
	Hallitus
	Jäsenrekisteri

	Yhteistyö
	Interspeksuaalitoiminta
	Ainejärjestöyhteistyö
	Muu yhteistyö

	Toiminta
	Produktio 2020-2021
	Produktio 2022
	Muu luova toiminta
	Muu toiminta
	Ympäristötoiminta
	Yhdenvertaisuustoiminta

	Tiedotus- ja julkaisutoiminta
	Nettisivut
	Sähköpostilista
	Facebook
	Instagram

	Varainhankinta
	Toimintakalenteri

