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Hallituksen kokous 
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Kluuvikatu 3, Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus 18:07 

Kokous avattiin ajassa 18:07. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous oli kutsuttu ajoissa ja paikalla oli 5/9 hallituksen jäsenestä ja oli täten päätösvaltainen. 

Paikalla olivat Samu Turunen, Matti Pohjanvirta, Laura Rantalainen, Kalle Aavikko ja Helinä 

Turunen (Otto Halonen saapui kohdassa 5) 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helinä Turunen & Matti Pohjanvirta 

 

5. Ilmoitusasiat 

(Otto Halonen saapui kokoukseen ajassa 18:09) 

Tuleville 9.2. aftereille Fb:n perusteella 20 osallistuvaa ja 30 kiinnostunutta! 

 

6. ATK-asiat 

 

ATK hyrskyttää. 

Helmikuussa 37 vierailua yhdistyksen web-sivuilla, osumia noin 450 

Tammikuussa 650 vierailua web-sivuilla, osumia noin 7800 

O. Halonen ehdotti hakukoneoptimointia web-sivujen kävijämäärien kasvattamiseksi. Helinä 

ilmoitti,  että Joelin ja Matin kanssa hoitavat asiaa. 

 

Web-sivujen kautta on tullut 10 jäsenhakemusta.  

 

7. Tapahtuma-asiat 

-Nyt perjantaina 9.2. järjestetään  afterit, tästä lähetetään erinäisiä sähköisen median kanavia 

pitkin muistutuksia ihmisille. 

-Sitsit ovat reilun 3 viikon päästä. Mainostaminen tulee aloittaa ASAP. Laura on suunnitellut 

asiaa tehokkaasti. 

-Ilmoittautumislomakkeet ovat aivan pian tulossa verkkosivuille 

-Tilavuokra 50 €  

-6 € juomiin (siideri + kalja + 2 kaatoa)  

 -3.3. Sitsit siis 

 -Minimihinta 15 €  + (jäseneksi liittyminen) (10 hengellä pärjää jo tällä) 

 -Samu hoitaa toastit tapahtumaan 

 -Laura + Otto hoitavat juomat 

 -Laura hoitaa + Matti 

 -Lauluasiat Samu + Matti, sillä laulukirja tulee sivuille 

 -Teemana sitsit 

 -Hallituksen jäsenet velvoitetaan viestimään tapahtumasta sidosryhmilleen.  

 -llmoittautuminen alkaa tällä viikolla ja auki ensi viikon viikonloppuun. 

 

8. Talousasiat 
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Rahaa on tullut 10 jäsenmaksun verran. Rahaa on mennyt 5 e palvelumaksuja. ATK-

palvelumaksut saatu lahjoituksina Matti Pohjanvirralta (24,00 € +  9,00 € domainireksiteröinnin 

hinta), eli lahjoittanut domainin ja vuoden ylläpidon. 

 

9. Jäsenrekry 

Jäseniä on tullut.  Afterit tulossa, jotka toimivat rekrytapahtumana. Oletetaan että uusia jäseniä 

liittyy sitä mukaan. 

 

10. Yhteistyö  

Helinä kertoo Eetun asiat: 

 -JYU:lle tulossa TJT:lle kurssi, jolle on tullut halua saada ohjaajia asiaan. 5-10 op 

kurssille. Joka keväinen kurssi. Tiedotetaan asiasta jäsenistölle ja tarjotaan asiaa halukkailla. 

Tämä olisi ensi vuonna tarjolla. Helinä selvittää työmäärää ja aikatauluja Eetu Luoman kanssa 

 -Dumppi ry kerää opiskeluaikojen muistoja historiikkiin ja pyytää alumneja osallistumaan 

tähän toimintaan, eli muistelemaan vanhoja. Tarkoitus olisi, että Dumppi ry:n vuosijuhlille olisi 

esitettävänä video, jossa vanhoja muistellaan. Varsinainen historiikki on suuritöisempi, ja 

pidemmän aikavälin projekti, joka kuitenkin halutaan nyt aloittaa. 

 

11. META 

Ei muita esille tulevia asioita 

 

12. Seuraava kokous 

6.3.2018 klo 18:00 Kluuvikatu 2 

 

13. Kokouksen päättäminen   

 

Kokous päätetään ajassa 18:59 


