
Hallituksen kokous 10/2022 

Ti 21.6.2022 klo 17:00 

Pietari Kalmin katu 1 (sisäpiha) ja Zoom  

Läsnä: 

Reetta Lehto, puheenjohtaja 

Helen Tirkkonen, sihteeri 

Laura Väisälä 

Aino Nyman 

Taina Hilliaho 

Lotta Sainio 

Elsa Pakkanen 

Emma Kamutta 

Muut: 

Ville Lovikka 

Lia Vahtera, saapuu kohdassa 5 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Avataan kokous ajassa 17:03. 

 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 

 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Kamutta ja Väisälä ehdottavat itseään. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Kamutta ja 

Väisälä pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

 

5. Ilmoitusasiat 

 

Vahtera saapuu. 

 



Lehto on ilmoittanut HYY:lle ja Leppätalokomitean puheenjohtajalle uudet 

klusteriavaimelliset. 

 

Väisälä ja Sainio ovat hakeneet klusteriavaimensa. 

 

HYY:ltä tullut sähköposti avajaiskarnevaaleista ja fuksiseikkailusta. 

 

Nyman ilmoittaa, että 13.6. oltiin keikalla. 

 

 

6. Produktion kuulumiset 

 

Lehto ehdottaa, että vastaavien virallinen viestintä tapahtuu Slack-sovelluksen kautta. 

Ehdotusta kannatetaan, joten se hyväksytään. 

 

Käsistiimi ja käsisluonnos on valittu. Käsikselle on valittu myös taustatukitiimi. 

 

Sovitaan SYKin kanssa paras mahdollinen tilavuokrasopimus ja hyväksytään se. Tilaisuuden 

tullen vaihdetaan varteenotettavampaan esitystilaan. Yksi vaihtoehtoinen tila on Maunula-

talossa oleva Metsäpurosali. 

 

 

7. Menneet tapahtumat 

 

Kaupallistetun klaanikahinan toisen tallenteen katseluilta Klusterilla 12.6. 

Osallistujia 6. Oli hauskaa, hyvä speksi, huono laatu. 

 

Speksiläisiä kävi esiintymässä 13.6. StarT-gaalassa. Keikkatuloja 300 euroa speksille. 

 

Käsisluonnoksen valinta 15.6. 

Osallistujia 6.  

 

Käsisluonnoksen valinta 16.6. 

Osallistujia 5. Valittiin käsisluonnos. 

 

Ei muita menneitä tapahtumia. 

 

 

8. Tulevat tapahtumat 

 

8.1 Speksin vuosijuhlat 

 

Pidetään alustavasti 17.9. Malmin työväentalolla. Lehto ja Vahtera rakentaa vujut. 

Budjetiksi ehdotetaan 1750 euroa ja tavoitteena saada 70 juhlavierasta. Vuosijuhlamaksu 

olisi 25 e/henkilö. 

 

8.2 Muut tulevat tapahtumat 

 



Perunapainanta 29.6.  

Ideana painaa perunoilla speksin merchiä. Pidetään myös kirppiskierros 28.6. 

Hilliaho ehdottaa perunapainannan budjetiksi 25 euroa. Ehdotusta kannatetaan ja se 

hyväksytään. Katsotaan, mikä on sopiva tila. 

 

Fyysikkospeksin vuosijuhlat 15.7. 

Vahtera ja __________ menevät edustamaan. Myönnetään lahjabudjetiksi 20 euroa. 

 

Ei muita tulevia tapahtumia. 

 

 

9. Kiitosilta kevään keikoilla esiintyneille  

Kannustaakseen jäseniään hakeutumaan tapahtumiin, jotka toimivat Kumpulan Speksin 

varainkeruulähteinä (ensisijaisesti bändin, tanssiryhmän, improryhmän keikat), voi Kumpulan 

Speksi järjestää kiitostapahtumia, joihin käytetään osa saaduista tuloista. 

Floran päivänä 13.5., HYKin vujuilla 14.5. ja StarT-gaalassa 12.6. esiintyneille järjestetään 

kiitosilta, jonka järjestämiseen varataan 40 % keikkatuloista, eli 280 euroa. Tämä summa 

jaetaan osallistujien kesken osallistumiskertojen mukaan. Myönnetään kiitosillalle budjetiksi 

280 euroa. 

 

10. Talous 

HYY on maksanut toiminta-avustuksen 782 euroa. 

HYK on maksanut speksille vujuilla esiintymisestä 200 euroa. 

Kulukorvattavaa: 

__________, Vuosijuhlalahja Viikki-speksille, 12,90 € 

Hyväksytään kulukorvaus. 

Palataan kohtaan 8.2. 

Ei muita talousasioita. 

 

11. Jäsenasiat 

Tirkkonen ja Lehto ovat käyneet läpi speksin jäsenrekistereitä ja ovat ottaneet yhteyttä sekä 

toiminnasta eläköityneisiin jäseniin että yhä aktiivisiin, mutta vielä vanhalla jäsenlomakkeella 

majaileviin speksin jäseniin. 

Tirkkonen lähetti viestin erottamisesta toiminnasta eläköityneille jäsenille, jotka eivät enää 

täytä yhdistyksen jäsenkriteereitä. Esitetään jäsenrekisteristä poistettavaksi seuraavat 

henkilöt:  



__________, __________, __________, __________, __________, __________, 

__________, __________, __________, __________, __________, __________, 

__________ ja __________. 

Esitystä kannatetaan ja se hyväksytään. 

Lehto lähetti muutamalle vanhalle yhä aktiiviseksi laskettavissa olevalle jäsenellä pyynnön 

päivittää jäsentietonsa vanhalta rekisteriltä uuteen. Samalla annettiin tieto siitä, että voi myös 

halutessaan erota Kumpulan Speksi ry:stä. Seuraavat jäsenet haluavat erota, joten esitetään 

heitä poistettavaksi jäsenrekisteristä:  

__________, __________, __________, __________, __________ ja __________. 

Hyväksytään esitys. 

Jäsenrekisteripäivitys on nyt valmis. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

 

Improkerho on herännyt henkiin. On siirrytty Telegramiin, viikottaiset tapaamiset ovat 

käynnissä ja mukana uusia improajia ja vetäjiä. 

Tanssikerhon ensimmäinen kausi on tulossa päätökseen, uusi kausi alkaa elokuussa. On 

järjestetty myös workshoppeja. 

Lovikka haluaa muistuttaa, että Viikki-speksin vuosijuhlalahjaa hankittaessa olisi hyvä 

huomioida niiden soveliaisuutta, mm. kulttuurisen omimisen tai muun loukkaavan 

asiayhteyden kautta. Myös saatujen lahjojen osalta voi harkita käyttöä, mikäli huomataan 

epäsoveliaisuutta. Tähän saakka lahjoja on pidetty onnistuneina.  

 

13. Seuraava kokous 

Doodlataan. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18:47. 

 


