Turkulainen humanistispeksi
Hallituksen kokous 1/2016-2017
Aika: 9.8.2016 klo 15.30
Paikka: Keltainen talo, Sirkkala
Läsnäolijat: Antti Ainola, Atte Huhtala, Sara Koiranen, Laura Lagerblom, Tuula Musakka,
Elina Niskanen (saapui kohdassa 5), Katri Aholainen (saapui kohdassa 5)
Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Sara Koiranen avasi kokouksen klo 15.54.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista pienin lisäyksin.
4. Ilmoitusasiat
- PRH:n ilmoitus on vireillä ja odottelemme vastausta.
- TYY:n järjestöhaku tulee tehdä elokuun loppuun mennessä.
- Katarina ja Saana ovat ensisijaisesti vastuussa yhdistyksen perustamisasioista. Saana kilpailuttaa
pankkeja, kun olemme rekisteröitynyt yhdistys.
- Yhdistysasioista täytynee keskustella vielä lisää hallituksen kesken.
5. Järjestäytyminen
- Nimitetään Antti Ainola ja Lauri Jonsson hallituksen musiikkivastaaviksi. He tulevat
työskentelemään osana speksin musiikkityöryhmään.
- Nimitetään Laura Lagerblom hallituksen tapahtuma- ja virkistysvastaavaksi.
- Nimitetään Atte Huhtala hallituksen viestintävastaavaksi.
- Atte ja Laura tulevat tekemään yhteistyötä varsinkin tuottajien sekä viestintä- ja markkinointitiimin
kanssa.
- Nimitetään varapuheenjohtaja Sara Koiranen esiintyjävastaavaksi.
- Nimitetään Kaisu Kälviäinen hallituksen videovastaavaksi. Hänen ensisijainen yhteistyötaho on
AD-tiimi.
- Ehdotetaan Elina Niskasta uudeksi hallituksen jäseneksi. Ehdotusta kannatetaan. Nimitetään Elina
hallituksen tuottajavastaavaksi.
- Vapautetaan Katri Aholainen hallitustehtävästään. Katri jatkaa tästä huolimatta speksin
käsikirjoittajatiimin vastaavana.
6. Sähköpostilistan luominen ja yhteydenpito
- Luodaan utu-sähköpostilista, kun saadaan TYYn järjestöasema.
- Sara luo Whatsapp-ryhmän kokouksen jälkeen. Ryhmään lisätään hallitus sekä vähintään yksi
jäsen jokaisesta tiimistä. Ryhmää käytetään kiireellisessä viestinnässä.
- Facebookin ja google-tilin käyttöä jatketaan ahkerasti.

7. Ohjaajahaun tilanne
- Ohjaajaa ei ole vielä löytynyt.
- Sara on lähestynyt henkilökohtaisesti muutamia teatteri-ihmisiä ja kehottaa myös muita tekemään
samoin.
- Ohjaajan lisäksi voi kysellä osaavia tyyppejä vetämään improvisaatioharjoituksia yms.
8. Käsikirjoituksen tilanne
Olemme saaneet käsikirjoitustiimiltä alustavan rooli- ja kohtausluettelon. Käsikirjoituksen tilanne
näyttää hyvältä.
9. Markkinointitiimin tilanne
- Markkinointi- ja viestintätiimiin kaivataan lisää tekijöitä.
- Kukka-Maaria Wessman on tehnyt sponsoripohjan ja yhteistyösopimuspohjan luonnokset ja
jakanut ne speksityöryhmän Facebookkiin kommentoitavaksi.
10. Aurinkobaletin varaus
Aurinkobaletti on nyt varattu Turkulaiselle humanistispeksille ajalle 27.2-5.3.2017. Janne Merimaa
on yhteyshenkilömme Aurinkobaletilta.
11. Syksyn aikataulu, seuraavat haut
- Aikataulua pitää tiivistää, sillä ensi-ilta on siirtynyt kuukautta aikaisemmaksi.
- Syksyn aikatauluja aletaan suunnitella tuottajien johdolla.
- Näyttelijöiden, tanssijoiden ja muusikoiden starttipäivät pidetään viikoilla 38-39. Tuottajat voivat
alkaa etsiä paikkaa ja ehdottaa ajankohtia.
- Markkinointi- ja viestintätiimiin kaivataan apua, hallitus avaa haun omilla kanavillaan.
12. Työnjako hallituksen, tuottajien ja työryhmien välillä
- Työnjaosta puhutaan lisää speksityöryhmän palaverissa hallituksen kokouksen jälkeen.
- Vastuuta aletaan siirtää pikkuhiljaa enemmän hallitukselta tuottajille.
13. META
Ei muita esille tulevia asioita.
14. Kokouksen päättäminen
Sara Koiranen päätti kokouksen klo 16.55.
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Sara Koiranen
varapuheenjohtaja
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Tuula Musakka
sihteeri

