
Hallituksen kokous 11/2022 

To 28.7.2022 klo 19:00 

Zoom-kokous 

Läsnä: 

Reetta Lehto, puheenjohtaja 

Helen Tirkkonen, sihteeri 

Aino Nyman 

Emma Kamutta 

Taina Hilliaho 

Lotta Sainio 

Muut: 

Lia Vahtera 

  

1. Kokouksen avaaminen 

 

Avataan kokous ajassa 19:00. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksytään työjärjestys muutoksitta. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Hilliaho ehdottaa itseään pöytäkirjantarkastajaksi. Nyman ehdottaa itseään toiseksi 

pöytäkirjantarkastajaksi. Ei muita ehdokkaita, joten valitaan Nyman ja Hilliaho 

pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Lehto ilmoittaa, että PRH on hyväksynyt nimenkirjoittajien muutosilmoituksen. 

Speksillä on nyt uusi webmaster, Taneli Härkönen. 

Flow Festivalin kanssa on solmittu sopimus talkoiden tekemisestä, siitä saadaan rahallinen 

korvaus 686 euroa. Speksiltä pääsee 7 henkilöä talkoisiin. 



Speksialumnien Telegram-ryhmä on perustettu tiedottamista varten. Kerätään kanavalle 

vanhoja alumneja tiedotuksen piiriin, muun muassa vuosijuhlat, tulevat produktiot, 

alumnitoiminta. 

Speksin produktioiden esitystallenteet on ladattu speksin YouTubeen ja niiden linkit on jaettu 

alumneille. 

Lehto on perehdyttänyt Sainiota tuotanto- ja somevastaavan virkoihin sekä __________ 

varapuheenjohtajan virkaan. Nyman on perehdyttänyt yhdenvertaisuusvastaavaa ja 

häirintäyhdyshenkilöitä. 

 

6. Produktion kuulumiset 

Sanoitustiimi on koossa. Bändivastaavaksi on valittu Laura Väisälä.  

Sanoitus- ja lauluvastaavaksi on valittu Meri Hellsten. 

Tanssivastaavaa ei vielä ole. 

Keskustelua tuotannon kuulumisista ja tilavarausasioista. 

Käsistiimi on tutustunut ja aloittanut työskentelyn hahmojen parissa. Ensi viikolla aletaan 

kirjoittamaan kohtauksia. 

 

7. Menneet tapahtumat 

7.1 Perunapainanta 29.6. 

Osallistujia 10. 

Ennen painamispäivää käytiin kirpparilla hankkimassa painatettavia vaatteita. Tuli kivoja 

tuotteita, oli hyvä pöhinä, ylijäämäperunoista tuli ranskalaisia. 

 

7.2 Muut menneet tapahtumat 

__________ ja Vahtera olivat edustamassa Fyysikkospeksin vujuilla 15.7. Oli kivaa, hullut 

vujut, speksikäs meno ja paljon ohjelmaa. 

Vujutiimin palaveri etänä 26.7., 12 osallistujaa.  

Ei muita menneitä tapahtumia. 

 

8. Tulevat tapahtumat 

8.1 Speksin vuosijuhlat 17.9. 

Hommia jaettu eri tiimeille, ohjelmaa alustavasti suunniteltu. Kutsuja kutsuvieraille ollaan 

aikeissa lähettää pian ja mainostetaan vujuja speksiläisille. Ehdotetaan 2 euron 



osallistumismaksua sillikselle. Ehdotusta kannatetaan, joten se hyväksytään.  

 

8.2 Avajaiskarnevaali 5.9. 

Speksi on ilmoitettu mukaan.  

 

8.3 Fuksiseikkailu 29.9. 

Lehto lupautuu rastivastaavaksi. 

 

8.4 Muut tulevat tapahtumat 

Ei muita tulevia tapahtumia. 

 

9. Talous 

Kulukorvattavaa: 

__________, Perunapainanta, 18,50 € 

__________, Perunapainantatarvikkeita ja postimerkki, 9,05 € 

__________, Tanssikerhon tutustumiskerta, 22 € 

Hyväksytään kulukorvaukset. 

Laskut: 

Studio Shamsina, tanssikerhon syyskausi, 836 € 

Hyväksytään lasku maksettavaksi. 

HYY on maksanut Floran päivän esiintymisestä 283,88 €. 

Helsingin yliopisto on maksanut StarT-gaalasta palkkion 300 €. 

Ei muita talousasioita.  

 

10. Jäsenasiat 

Tirkkonen ehdottaa, että __________ hyväksytään ulkojäseneksi ja __________ 

varsinaiseksi jäseneksi. Ehdotusta kannatetaan ja se hyväksytään. 

 

11. Muut esille tulevat asia 



 

Lehto on lisännyt nettisivuille asiaa speksin kerhoista. 

 

Hallituksen esittelyt Instagramiin ja nettisivuille 

 

Lehto on kaivanut esiin vanhoja dokumentteja vuosilta 2018-2021 arkistointia varten. 

Tarkoituksena haalia vanhempiakin dokumentteja arkistoitavaksi ja haaveena on tehdä 

arkistoinnista vuosittainen käytäntö. 

 

Uusi haalarimerkki olisi kiva, voisi esimerkiksi järjestää kilpailun tätä varten. Nyman ottaa 

kopin kilpailun järjestämisestä.  

 

12. Seuraava kokous 

Doodlataan. 

 

13. Kokouksen päättäminen  

Päätetään kokous ajassa 20:50. 

 

 

 


