Hallituksen kokous 6/2022
To 31.3.2022 klo 19:00
Zoom-kokous
Läsnä:
Reetta Lehto, puheenjohtaja
Helen Tirkkonen, sihteeri
Lia Vahtera
Nelli Junttila
Emma Kamutta
Aino Nyman
Teemu Tasanen (saapuu kohdassa 6)
Muut:
Hanna Salomaa
Siiri Turtola

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 19:04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Junttila ja Vahtera ehdottavat itseään. Ei muita ehdokkaita, valitaan Junttila ja Vahtera
pöytäkirjantarkastajiksi.

5. Ilmoitusasiat
Lehto ilmoittaa, että produktio on päättynyt ja esitykset ovat ohitse. Lehto ilmoittaa, että
TAHLO ja toiminnantarkastus saatiin tehtyä valmiiksi helmikuun viimeiseen päivään
mennessä.
Alina-salin syksyn varauskierrokset viivästyvät hissiremontin vuoksi. Katsotaan, saadaanko
Alina-salia vuosijuhlien tilaksi syksylle.
Nyman ilmoittaa, että Arabian nuorisotalo tiukentaa kriteerejä vuorojen myöntämiselle.

6. Produktion kuulumiset
Traileri julkaistiin 3.3. instassa tubelinkkinä ja se saavutti ennätysyleisön instan kautta!
Koko lipunmyynnin aukiolon ajan lippuja saatiin myytyä melko tasaiseen tahtiin.
Produktiolaiset järjestivät esimerkillisen oma-aloitteisesti kavereilleen ryhmälippuja.
Viimeisin vastaavapalaveri pidettiin 5.3., missä käytiin läpi viimehetken kuulumiset tiimeittäin,
suunniteltiin roudausta ja katsottiin, että tuotanto on ajan tasalla tehtävistään.
Läsy valmistui ja lähti painoon 8.3. ja ne saapuivat postin toimipaikalle jo 11.3. Aikataulu oli
kuitenkin todella tiukka ja tämä olisi hyvä hoitaa tulevaisuudessa ajoissa.
Yksi näyttelijöistä teki omatoimisesti julisteen esityksistä, jota käytiin levittämässä
kampuksella ja muissa tiloissa.
Somea päivitettiin kahdesti päivässä maaliskuun alusta alkaen. Tiheä tahti tuntui sopivan
julkaisuille ja saatiin paljon tykkäyksiä. Esitysviikolla oli vaikeuksia pitää somea ajan tasalla,
koska Lehto ja Junttila olivat niin kiireisiä ja kädet täynnä.
Tasanen saapuu.
Seuraavaan produktioon voisi olla hyvä rekrytä somevastaava.

7. Menneet tapahtumat
7.1 Kaupallistetun klaanikahinan lavatreenit ja esitykset 14.–20.3. SYKillä
Neljä lavatreenipäivää SYKillä (14.–17.3.), osallistettiin noin 60 speksiläistä. Esityksiä oli 3
kpl: enskari la 19.3. ja loput esitykset su 20.3.
Esitykset tavoittivat yhteensä yli 500 katsojaa!
Ohjaajat kommentoivat: “Ihan läppä oli”
Ensi produktion käsikirjoitusta valittaessa ja tehdessä on hyvä huomioida, ettei siitä tule liian
pitkä. Myös yleisöä tulisi informoida tulemaan ajoissa, jottei esityksen aloitus viivästy.
Lavasteiden tuhoamisessa on hyvä huomioida turvallisuus.

7.2 Kaatajaiset 20.3.
Paikalla n. 50 henkeä. Pidettiin paljon puheita ja tiimejä kiiteltiin. Järjestelyt ja loppusiivous
sujui hyvin. Kaikilla oli kivaa.

7.3 Yhdistyksen vuosikokous 23.3.

Osallistujia 6, Klusterilla. Vastuuvapaus myönnettiin 2021 hallitukselle.

7.4 Muut menneet tapahtumat
Vastaavapalaveri 5.3.
Zoomissa. Osallistujia 10.
Excursio Humanistispeksiin 18.3.
Osallistujia 6.
Interspeksiristeily 25.–26.3.
Osallistujia 8.
Excursio Helsingin Lääkiksen Speksiin 28.3.
Osallistujia 15.
Ei muita menneitä tapahtumia.

8. Tulevat tapahtumat
8.1 Karonkka 8.4.
Nyman ehdottaa budjetiksi 100 euroa. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään.
Lehto ehdottaa, että budjetoidaan kattosauna Sivistyksen tilavuokra etukäteen Kamutan
tilille, jotta hän voi maksaa tilavuokran (170 euroa) avainten haun yhteydessä. Ehdotusta
kannatetaan ja se hyväksytään.
Luvassa on lämmin sauna, ruokaa ja ohjelmaa.

8.2 KJYV 28.4.
Lehto on rastivastaavana. Tarvitaan vähintään 2-4 rastin pitäjää. Rastit ovat auki klo 15-20.

8.3 Muut tulevat tapahtumat
Klusterin hinkkausbileet 10.4.
Tarvitaan vähintään 3 siivoajaa, joista jokainen siivoaa 2 tuntia.
Excursio Teekkarispeksiin 26.4.
Floran päivä 13.5.
Speksin bändi esiintyy.
Esitystallenteen yhteiskatselu keväällä

Kämppäapprot
Kysellään onko 22.4. hyvä päivä järjestää
Ei muita tulevia tapahtumia.

9. Produktion jälkipyykki
9.1. Rekvisiittojen loppusijoituspaikat
Tavoite, ettei enää kenenkään nurkissa pyöri speksin rekvisiittaa. Vaatteita ja muuta sälää
viedään tekiksen varastoon.

9.2. Palautteiden keruu
Ideana, että tiimiläiset kokoontuvat keskenään ja käyvät läpi fiiliksiä omasta tekemisestään.
Kannustetaan kaikkia tiimivastaavia pitämään palauteillat mahdollisimman pian. Salomaa on
jo lähettänyt viestin aiheesta vastaaville. Tuotantovastaavat ottavat vastuun
kannustamisesta.

9.3. Testamentit
Palauteiltojen jälkeen jokainen tiimivastaava kirjoittaa testamentin seuraavalle vastaavalle.
Testamenttiin on tarkoitus kirjoittaa lyhyt kuvaus homman sisällöstä, vinkkejä, neuvoja, mistä
aloittaa, jne. Testamenttien deadline on 18.4.2022. Salomaa on lähettänyt myös tästä viestin
vastaaville. Tuotantovastaavat hoitavat muistuttelun.

9.4. Muut produktiota seuraavat toimenpiteet
Lippuja myytiin mukavasti, yhteensä noin 560 kappaletta. Opiskelijalippuja 243, peruslippuja
138, ryhmälippuja 160 ja kannatuslippuja 22.

10. Seuraavan produktion käynnistäminen
Seuraavan produktion osalta toivotaan käsikirjoituskilpailun, rekrytointien ja tiimien toiminnan
aloittamisen aikaistamista.
Lehto ehdottaa käsiskilpailun ja ohjaajahaun deadlineksi 3.6. Myös käsistiimin rekrytointi
täytyy aloittaa keväällä, jotta tiimi voi aloittaa työskentelyn kesällä.
Salomaa on ottanut yhteyttä kaupungin teatteritiloihin.
Käsistyöpaja vapun jälkeen.
Lehto toivoo vastaaville koulutusta: millainen on hyvä vastaava.

11. Talous
Lipputulot n. 9000 euroa, josta tilavuokraan n. 8600 euroa ja maksujärjestelmäkuluun n. 500
euroa.
TEKin sponsorointisumma 350 euroa.
Haalarimerkkimyynnistä käteisellä punaisia 15 kpl 45 euroa, keltaisia 5 kpl 12,50 euroa,
käsiohjelmista 117,25 euroa.
Mobilepaylla punaisia 28 kpl 84 euroa, keltaisia 20 kpl 50 euroa, käsiohjelmista 27,30 euroa.
Klarnan kauppiasportaalin käyttöoikeus on siirretty kumpulanspeksi@gmail.com
hallinnoimaksi.
HYY on maksanut toiminta-avustuksen ennakon 257 euroa.

Laskut:
Lääkiksen speksin excursio 240 €
Perunamehupaitojen painolasku 391,84 €
Teekkarispeksin excursio 238 €
Hyväksytään laskut maksettaviksi.

Kulukorvaukset:
__________, Studion vuokra, 15 €
__________, Pakun vuokraus + tankkaus, 42,61 €
__________, Puvustustarvikkeita, 52,51 €
__________, kuumaliimaa lavastukseen, 17,97 €
__________, Alina-salin tilavuokra, 70 €
__________, lavastuskartongit, 10 €
__________, Lavastustarvikkeita, 284,53 €
__________, Kumpula speksi costume + make-up, 19,74 €
__________, Roudauskulut, 184,75 €
__________, Puvustustarvikkeita 67,4 €
__________, Pizzaa, 525,80 €

__________, Lavastus, 2,95 €
__________, Puvustus, 34,08 €
Hyväksytään kulukorvaukset.

Ei muita talousasioita.

12. Jäsenasiat
Tirkkonen ehdottaa, että __________ ja __________ lisätään Kumpulan Speksin
varsinaisiksi jäseniksi. Ehdotusta kannatetaan, joten hyväksytään molemmat varsinaisiksi
jäseniksi.
Jäsenrekisterin päivittämistä aletaan hoitaa lähiaikoina.

13. Muut esille tulevat asiat
Lehto haluaisi järjestää hallituksen virkistymishetken ravintola Madame Kurvissa.
Yhdenvertaisuuskoulutus toivottavasti järjestyy lähitulevaisuudessa.
Tanssikerhon alkuperäinen perustaja __________ ja Lehto uudistivat speksin tanssikerhon:
kanavaksi vaihtui Telegram, jäseniä on ryhmässä paljon ja kerhon tulevaisuus näyttää atm
melko valoisalta! Vielä odotellaan vastausta Unisportilta tiloista.
Vastaavien viimeinen ehtoollinen
Kokouksessa paikalla olleet toivoivat viimeistä vastaavapalaveria, vastaavien oma kiitosilta?
Ehdotettu ajankohta karonkan jälkeen.
Improkerho
Produktion näyttelijät ovat ilmaisseet kiinnostusta vetämisestä. Tasanen suunnittelee kerhon
uudistamista.
Lehto pohtii tiedotuskanavan perustamista Telegramiin speksialumneille ja aktiivisille
jäsenille.
Speksialumnit ovat puhuneet alumnivetoisesta produktiosta tulevan 10. juhlavuoden
kunniaksi.

14. Seuraava kokous
Doodlataan.

15. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 21:38.

