
Kohta 1. Kokouksen avaaminen 

Avattiin kokous ajassa 18:19 29.9.2017 

 

Kohta 2. kokousvirkailijoiden valinta 

1.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

 ehdotettu Markus Hemminki, valittiin. 

1.2 Kokouksen sihteerin valinta 

 Ehdotettu sihteeriksi Samu Turunen, valittiin. 

1.3  Yhdistetään pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Ehdotettiin, että pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat yhdistetään, 

Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.  

Ehdotettu pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Joel Latto ja Heini 

Kaisto, valittiin. 

 

Kohta 3. Esityslistan hyväksyminen  

Hemminki ehdotti 

Lisätään esityslistaan: 

Toiminnantarkastajien valinta kohdaksi 8. 

Jäsenmaksu kohdaksi 6. 

Siirretään muita tästä eteenpäin yhdellä 

Esityslistan päivämäärä päivitetään 

Esityslista liitteeksi pöytäkirjaan (liite 1) 

Hyväksyttiin ehdotuksen sellaisenaan 

 

Kohta 4.  Yhdistyksen säännöt 

Säännöt liitteenä tämän pöytäkirjan ohella (liite 2) 

Jätetettiin aluksi §1. hautumaan nimen kohdalta 

 

Muutokset. 

 

kohta §2, äänestys 1 

1. Yhdistys voi myös myöntää stipendejä ansioituneille henkilöille 

2. Yhdistys voi myös myöntää stipendejä Dumppi ry:n edustamille 

ansioituneille opiskelijoille 

Vaihtoehto 2. voitti. 

 

kohta §3, äänestys 1 

1. Yhdistyksen kokouksen tulee olla yksimielinen 

2. Yhdistyksen kokouksesta ¾ äänienemmistö 

Vaihtoehto 2. voitti 

Kohta §4, äänestys 1 

Pohjaesitys: 

4 § Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset. Vuosikokous 
pidetään 



lokakuun loppuun mennessä. Kokouksista on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) 
päivää ennen 
kokousta kirjeitse tai sähköisesti jäsenen itsensä ilmoittamaan yhteystietoon. 
Yhdistyksen 
ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20 §:n mukaisesti. 
5 § Yhdistyksen vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: 
1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien lausunto. 

1. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta. 
 

 

Muutos, Matti Pohjanvirta 

§4 Yhdistyksen syyskokous 

Yhdistyksen syyskokous pidetään vähintään 2 viikkoa ennen tilikauden vaihtumista. 

Siinä vahvistetaan liittymis- ja vuosimaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio 

seuraavaksi vuodeksi, valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 

muut hallituksen jäsenet, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi 

varatoiminnantarkastajaa. 

§5 Yhdistyksen kevätkokous 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 3 kuukauden aikana tilikauden päättymisestä. 
Siinä esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilikertomus ja 
toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja 
vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille tilivelvollisille. 
 

Muutos hyväksytty suurella enemmistöllä 

 

Perälä, Heinonen, Mattila poistuivat kohdassa §4 yhdistyksen säännöt. Klo 20:14 

 

Paluu §1. Yhdistyksen nimi. 

Äänestys nimestä kohta 1 äänestys 1 

 

1. Dumpin alumnit ry  

2. Dumppi alumnit ry  

3. Dumpin muisti ry 

Valitaan Dumppi alumnit ry 

 

Yhdistyksen perustamiskokous päätti, että 

PRH:n mukaiset korjaukset sallitaan hallituksen tehtäväksi 

 

Hyväksytään säännöt muutosehdotuksin. 

 

 

Kohta 5. Yhdistyksen perustaminen: 

 Päätettiin perustaa yhdistys Dumppi alumnit ry. 

Yhdistys on perustettu. 

 

Kohta 6. Jäsenmaksun päättäminen: 

 Päätettiin yhdistyksen liittymismaksuksi 0€ ja jäsenmaksuksi 25 € kuluvalle vuodelle. 



 

Kohta 7. Yhdistyksen hallitus 

 

 Yhdistyksen hallituksen valinta 

 Puheenjohtajaksi: 

Ehdotettu Samu Turunen  

Ehdotettu Helinä Turunen 

 

Suoritettiin pj-vaali, tulokset: 

● Samu 14 

● Helinä 2 

 

Valittiin: Samu Turunen 

 

 Hallituksen valinta: 

 Ehdotettu 

 

Tuomas Vase 

Matti Pohjanvirta 

Helinä Turunen 

Laura Rantalainen 

Joel Latto 

Kalle Aavikko 

Otto Halonen 

Tuomo Kuusinen 

Valittiin yllä esitetyt. 

 

Kohta 8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Päätettiin, että Hallitus luo kevätkokoukseen mennessä talousarvion sekä 

toimintasuunnitelman. 

 

Hallitukselle asetettiin seuraavanlaisia tehtäviä toimintasuunnitelmaan kirjaamista 

varten: 

-Nettisivujen perustaminen 

-Tiedotuksen järjestäminen 

-Uusien jäsenien liittymisen mahdollistaminen 

-Toimintasuunnitelman luominen 

-Tilien avaaminen 

-Hallituksen järjestäytyminen 

-Jäsenrekisteri 

-Dumpin sivuille alumnien liittymislomake 

-Budjetin/talousarvion luominen 



-Ennen 2006 valmistuneiden rekryäminen 

-Yhteistyön aloittaminen Dumppi ry:n kanssa 

-Edustaminen Dumppi ry:n suuntaan 

-Kaksi tapahtumaa kokousten lisäksi 

-Alumnit kannustavat muita alumneja osallistumaan Dumpin 50v vujuille 

 

 

 

Kohta 9. Toiminnantarkastajien valinta 

Varsinainen: 

Heidi Puttonen 

Heini Kaisto 

Vara: 

Joona Marjasalo 

Pentti Laitinen 

Valittiin yllä olevat yksimielisesti. 

 

 

 

Kohta 10. Muut asiat: 

Sauna on lämmin. 

Twitter-tili on luotu, @dumppialumnit,  

Dumppi ry onnittelee Dumppi alumneja. 

Linkedin-tili on olemassa. 

Slack-yhteisö Dumppi alumneille 

 

 

 

Kohta 11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 21:37 

 

 

 

 

 

https://join.slack.com/t/dumppialumnitry/shared_invite/enQtMjQxMDM1Mzc1MzQ4LTUxODQ2ODNiNDQxYTI4MDE4NmU1NjgzZjA1ZTZlYTUzNGQwMzM3NzliMDFkMmM5ZGM5YThjZGRkNjhhMGY3NTk

