
Läsnäolijat: 

Samu Turunen, puheenjohtaja 

Joel Latto 

Matti Pohjanvirta 

Tuomas Vase (etänä) 

Laura Rantalainen 

Helinä Turunen 

Otto Halonen 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Kokous avattiin ajassa 18:30 

 

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta + ääntenlaskijat 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pohjanvirta ja Rantalainen. 

 

3. Esityslistan hyväksyntä 

 

Esityslistaan lisättiin kohdaksi 6. Yhdistyksen perustamisen kulut. Muita kohtia 

siirrettiin numerolla eteenpäin kohdasta 7. alkaen. 

 

4. Hallituksen järjestyminen 

a. Varapuheenjohtaja 

Hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Helinä Turusta. Helinä kieltäytyi 

tehtävästä. Hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Joel Lattoa, joka 

hyväksyi tehtävän. Joel Latto valittiin yksimielisesti hallituksen 

varapuheenjohtajaksi. 

 

b. Rahastonhoitaja 

Rahastonhoitajaksi ehdotettiin Otto Halosta. Halonen hyväksyi tehtävän.

 Hallitus valitsi yksimielisesti Otto Halosen rahastonhoitajaksi. 

 

Muut hallituksen painopistealueet: 

Joel Latto - viestintä 

Laura Rantalainen - tapahtumat 

Matti Pohjanvirta - teknomaagi, eli nettisivujen, jäsenrekisterin ja muun tekniikan 

ylläpito ja suunnittelu 

Tuomas Vase - teknomaagi, eli nettisivujen, jäsenrekisterin ja muun tekniikan ylläpito 

ja suunnittelu 

Helinä Turunen - Järjestön ja Dumppi ry:n & yliopiston viestinnästä vastaava  sekä 

nuoremman polven jäsenvastaava 

Tuomo Kuusinen - Vastuu  vanhempien alumnien jäsenhankinnasta 

Kalle Aavikko - Vastuu vanhempien alumnien jäsenhankinnasta 

Sihteerin tehtävät päätettiin hoitaa kiertävänä vuorona jokaista kokousta kohden 

 

5. Talousarvio 

 



Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja luovat talousarvion esiteltäväksi ensi kokoukseen. 

 

6. Yhdistyksen perustamisen kulut 

 

Yhdistyksen perustamiskulut korvataan tekijöille, eli tarvittava 85 € käsittelymaksu. 

Pohjanvirta ja Vase saavat ostaa domainin yhdistykselle ja hostingin sille. Maksu 

korvataan. 

 

7. Toimintasuunnitelma 

 

Jäsenistöltä perustamiskokouksessa hallitukselle asetetut kohdat 

toimintasuunnitelmaan tulleet: 

- Nettisivujen perustaminen. Vastuu : Vase & Pohjanvirta, 31.10. mennessä.  

- Uusien jäsenien liittymisen mahdollistaminen (jäsenrekisteri). Vastuu: Vase & 

Pohjanvirta +  PJ (riippuvainen yhdistyksen rekisteröinnistä). 

- Yhdistyksen rekisteröinti. Vastuu: Turunen S., hoidetaan välittömästi.  

- Tilin avaaminen järjestölle. Vastuu:  Halonen & Turunen S. (riippuvainen 

yhdistyksen rekisteröinnistä) 

- Jäsenmaksun laskuttaminen. Vastuu:  Halonen & Turunen S. (riippuvainen 

yhdistyksen rekisteröinnistä) 

- Toimintasuunnitelman luominen. Vastuu:  hallitus, viimeistään 17.10. 

- Hallituksen järjestäytyminen. Vastuu: hallitus, viimeistään 17.10. 

- Budjetin/talousarvion luominen. Vastuu: Halonen & Turunen S., valmistetaan 

seuraavaan kokoukseen 14.11.2017 

- Ennen 2006 valmistuneiden rekryäminen. Vastuu: Kuusinen & Aavikko, 

jatkuva  

- Yhteistyön aloittaminen Dumppi ry:n kanssa. Vastuu: Turunen H., jatkuva 

- Edustaminen Dumppi ry:n suuntaan. Vastuu: Turunen H., jatkuva 

- Kaksi tapahtumaa kokousten lisäksi. Vastuu: Rantalainen  

- Perjantaiafterit esimerkiksi (rekrytapahtuma) helmi-maaliskuu 

- Vappupäivän 1.5. piknik  

- Perustamisristeily tammikuussa (loppupuoli) / -Alumnien päivämatka 

Tallinnaan (kickoff) 

- Aamiais/brunssi tapaaminen syksy 2018 

- Teemailta (joku tulee kertomaan jostain mielenkiintoisesta aiheesta) 

syksy 

- Kevätkokous Yhdistyksen kevätkokous pidetään 3 kuukauden aikana 

tilikauden päättymisestä. 

- Syyskokous+Pikkujoulut (Yhdistyksen syyskokous pidetään vähintään 

2 viikkoa ennen tilikauden vaihtumista) 

- Viestintästrategian (Atrain) luominen. Vastuu: Latto., Viimeistään seuraava 

hallituksen kokoukseen 14.11.2017 

- Tiedotuksen järjestäminen  Vastuu: Latto., 

- Facebookkiin sivu tiedotukseen (Atrain) 

- Alumnit kannustavat muita alumneja osallistumaan Dumpin 50v vujuille - 

Latto päävastuu (Atrain) 

- yhteistyö Dumpin kanssa 

- Kysely tapahtumaehdotuksista  Vastuu: Latto., Q4 



- Logon luomien järjestölle, kyselyt vanhoilta graafikoilta., Vastuu:  Latto Q4 

 

8. META 

 

Puheenjohtaja Samu Turunen osallistuu Dumppi ry:n vuosijuhlille 18.11. ja vie 

tervehdyksen alumniyhdistykseltä. 

 

9. Seuraava kokous 

 

14.11.2017, muutetaan jos on tarvis. Klo 1800 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

Päätetään kokous ajassa 19:44 

  


