Dumppi alumnit
Hallituksen kokous
14.11.2017
Kluuvikatu 3, Helsinki
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18:23
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli kutsuttu ajoissa ja paikalla oli 8/9 hallituksen jäsenestä, ja täten oli
päätösvaltainen. Läsnä kokouksessa Samu Turunen, Helinä Turunen, Joel Latto, Tuomo
Kuusinen, Matti Pohjanvirta, Laura Rantalainen, Otto Halonen ja Tuomas Vase (etänä)
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin sellaisenaan
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Joel Latto,
Helinä Turunen
5. Ilmoitusasiat
-Lauran gradu on valmisl
-Yhdistyksen rekisteröityminen on PRH:lla prosessissa
6. Talousarvio (liite 1)
Hyväksytään seuraavin muutoksin,
muutetaan :
- 13 kk jakso huomioidaan Holvi-palvelun maksuissa
- Tilinpäätössiirroksi tulee tämän takia 185€
7. Yhdistyksen rekisteröinnin asiat
Kuten ilmoitusasioissa todettiin, yhdistyksen rekisteröinti on edennyt: paperit ovat PRH:llä
prosessissa, ne ovat lähetetty sitten perjantaina 3.11.2017. PRH käsittelee ne mahdollisesti
vielä tämän vuoden puolella.
8. Viestintästrategian esittely (liite 2)
- Joel esitteli yhdistyksen viestintästrategian
- Sähköpostiosotteita:
- Tiedotus
- Pj
- Raha
- Hallitus
- Teknomaagi
- Tapahtuma
- Opiskelijat
- Gradu
- Go live -suunnitelmasta keskustelua, miten tehdään ja missä vaiheessa.
- Tulee toteuttaa siten, että heti rekisteröityessä olisi jotain takliittista hyötyä
- Ennen viestinnän kunnollista aloittamista (koska alussa viestintä keskittyy
jäsenrekryyn) yhdistyksen pitää olla rekisteröitynyt, Holvi käytössä (jotta
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voidaan laskuttaa jäsenmaksut), nettisivujen pitää olla valmiit ja
jäsenrekisterin olemassa
Ennen edellä mainittujen kohtien täyttymistä, Joel istuu Lauran kanssa alas ja
miettivät mitä uskaltavat luvata -> mikä on Dumppi alumnit ry:n ensimmäinen
arvolupaus eli millä saadaan jäseniä houkuteltua liittymään heti.
Helinä ottaa yhteyttä ja selvittää tiedekunnalta/Dumpilta
alumnisähköpostilistan statuksen ja kysyy voiko yhdistys käyttää myös sitä
viestinnässään (jos ei muuta, niin ainakin ilmoittaakseen yhdistyksen
perustamisesta ja liittymismahdollisuudesta).

Hyväksyttiin Atrain-strategia (viestintästrategia) yksimielisesti
9. Nettisivut
Pohjanvirran Matti esitteli nettisivut. Matti ilmoitti kaipaavansa sisältöä sivuille.
-Yhtenä ehdotuksena sivujen rakenteeseen oli saattaa tapahtumat & blogipostaukset yhteen
virtaan?
Jäsenrekisterin kanssa vielä työtä. Vaihtoehtoja jäsenrekisterille esitettiin seuraavia:
- Paperilla PJ:n pöydällä
- Samalla palvelimelle jäsenrekisteri itse tehtynä
- Perintä pitää saada järjestettyä ja seuranta siihen, ketkä ovat maksaneet
jäsenmaksu
- Testataan valmiita ratkaisuja jäsenrekisteriksi.
10. Jäsenrekrytointi
-Tuomo tehnyt uusiin mahdollisiin yhteydenottoja. Kysymys on suuri, että mitä voitaisiin
tarjota.
-Kalle ei ole paikalla kokouksessa, mutta välitti viestin ja toiveen siitä, että olisi jotain
konkreettista mistä ihmiset hyötyisivät
-Jäsenrekryn kannalta olisi hyvä, että saataisiin potentiaalisilta uusilta jäseniltä tietoa siitä,
että mitä haluavat. Tähän soveltuva matalan kynnyksen tapahtuma on suunnitteilla.
-Tulevaisuudessa Kalle ja Tuomo tarjoavat jonkinlaisen listan siitä, mitä uusien jäsenten
saamiseksi kannattaa järjestää.
-Kuluvalla viikolla Dumpille lähetettiin esittelyteksti yhdistyksen toiminnasta
11. Tapahtuma-asiat
-Linjattiin, että tapahtumiin osallistuvan tulee olla yhdistyksen jäsen
Mahdollisia tapahtumaideoita esitettiin seuraavia:
-Panimovierailu (Suonmenlinna?)
-Trampoliinipuistokokeilu
-Ilmajoogakokeilu
-Tätä ennen järjestettävä oluttapaaminen tammikuun lopussa
-Risteilyn ajankohdaksi helmikuun loppu, mahdollisesti pe-la (23.-24.2. Hiihtoloman
loppu, 16.-17.2 toinen vaihtoehto):
-Päivä Tallinnassa -risteily
-Jonkinlainen rainvtolatapaaminen Tallinnassa?
-Hiihtolomaa tulee varoa ajankohdan kanssa
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-Laura selvittää tarjouksia eri ryhmäkooille
-Hallituksen tulee selvittää, kuinka monta alumnia maksimissaan on mahdollista ilmoittaa
Dumpin 50v vuosijuhlille
-Tähän liittyvä omppuhotellialennus, kilpailutus?
-Dumppi ry on ehdottanut tapaamista alumniyhdistyksen hallituksen kanssa jo ensi kuulle.
Asiasta keskusteltiin hallituksen kesken ja päätettiin, että tapaaminen siirretään mieluummin
tammikuulle hallitusten jäsenten aikataulujen vuoksi. Helinä ja Samu keskustelevat Dumpin
kanssa tästä

12. META
-Heitettiin ilmoille ajatus jäsenten yrityksien saunotiloista
-tilojen saaminen maksutta (“tilan tarjoaa / tapahtumaa sponsoroi yritys X”)
-samaa tila-/tapahtumasponsorointia voisi laajentaa muihinkin tilaisuuksiin,
esimerkiksi alumnibrunssin voisi tarjota (tai ainakin osittain kustantaa) jokin yritys,
jonka edustajalla voisi olla virallinen puheenvuoro
- Ollaan yhteyksissä yrityksiin ekskursiokulmalla. Sovitaan, että toimitamme paikalle n
kappaletta paatunutta IT-osaajaa, jotka ovat kiinnostuneita yrityksestä ja yritys tarjoaa
vastapalloon ruokaa, juomaa, presiksiä ja seurustelua. Presikset esim. Tekkikulmalla tai
jostain muusta mielenkiintoisesta aihepiiristä plus perus propagandaa. Oikeestaan pallo
yrityksillä tosta et mitä esittävät, et millasta porukkaa haluavat paikalle.
-Syyskokouksen järjestelyt joulukuulle tulee tehdä
-Samu ottaa homman hoitoon.
-Slackin käyttö hallituksen toiminnassa. Lisätään sisäistä viestintää, jotta kaikki hallituksen
jäsenet pysyvät mukana siitä, että mitä tapahtuu.
13. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
13.12.2017 sama aika, sama paikka Kluuvikatu 3.
14. Kokouksen päättäminen
19:50 päätetty kokous.

