
Dumppi alumnit 

Hallituksen kokous 

9.1.2018 

Kluuvikatu 3, Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus  18:10 

Kokous avattiin ajassa 18:10 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus on kutsuttu oikein  

Kokous oli kutsuttu ajoissa viikkoa aikaisemmin ja paikalla oli 6/9 hallituksen jäsenistä, ja 

täten kokous oli päätösvaltainen. Läsnä kokouksessa olivat Helinä Turunen, Joel Latto, 

Tuomo Kuusinen, Laura Rantalainen, Kalle Aavikko ja Samu Turunen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Rantalainen ja Kalle Aavikko 

 

5. Ilmoitusasiat 

-Yhdistys on virallisesti PRH:n rekisterissä. 

-Yhdistys on saanut lahjoituksena Eetu Luomalta (JYU) ja Tuure Tuunaselta (JYU)  

ständiteltan mallia iso. He esittivät toivomuksen teltan käyttämisestä Vappuna 

Ullanlinnanmäellä. 

 

6. Rekisteröinnin asiat  

Rahastonhoitaja Halonen ilmoitti Rantalaisen välityksellä, että yhdistykselle on avattu tili, ja 

se on käytössä kahden tai kolmen pankkipäivän päästä, mikäli tarvittavat dokumentit ovat 

kunnossa.  

-Jäsenmaksun laskuttaminen voidaan aloittaa heti kun tili on saatu käyttöön.  

-Jäsenten liittäminen yhdistykseen voidaan aloittaa heti kun tili on saatu käyttöön.  

 

7. ATK-asiat 

- Pohjanvirta ilmoitti, että väliaikainen jäsenrekisteri on valmis käytettäväksi heti kun sille on 

tarve. 

- Yhdistyksen  web-sivut voidaan julkaista heti kun on tarve 

 -Pohjanvirta toivoi, että mahdolliset muutosehdotukset ja oikolukemiset hoidettaisiin 

pikimmiten, jotta muutokset voidaan tehdä ennen julkaisua. Hallituslaiset ovat saaneet 

Slack-palvelun rekisteröintiin käyttämäänsä sähköpostiin tunnukset sivuille. 

 -S. Turunen lupasi kirjoittaa puheenjohtajan roolissa tekstin sivuille vierailijoita varten. 

 

8. Tapahtuma-asiat 

-Hallitus keskusteli ja päätti siirtää risteilyn järjestettäväksi myöhempänä ajankohtana. 

-Risteilyn tilalle Rantalainen on suunnitellut järjestettävän alumnien sitsit. 

 -Perusteluina tälle Rantalainen esitti matalampaa osallistumismaksua sekä 

osallistujille pienempää kynnystä ottaa osaa tapahtumaan, jolloin osallistujamäärä on 

oletettavasti suurempi kuin risteilyyn verrattuna. 

 -Rantalainen on kartoittanut mahdollisia tiloja sitseille ja esitti Otaniemestä 

vuokrattavaa tilaa. Tilan hinta olisi 100 € / 3 h ja tilaan mahtuu noin 40 henkeä. 

 -Sitsit ovat vain jäsenille, mutta sitsien ilmoittautumiseen kaavailtiin mukaan pakettia, 

joka sisältäisi jäsenmaksun sekä osallistumismaksun. 

 -Sitsit alkaisivat kello 18:00 ja tilasta tulee olla poistunut kello 23:00 mennessä.  
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 -Rantalaisen ehdotus sai kannatusta hallituksen keskuudessa. 

 -Sitsien päivämääräksi valittiin 3.3.2018, joka on lauantai. Tämä mahdollistaa 

useimpien ihmisten osallistumisen tapahtumaan. 

 -Latto ja Rantalainen vastaavat tapahtuman viestinnästä. 

-H. Turunen ehdotti after work -rekrytapahtuman pitopaikaksi ravintola Il  

Birrificiota (tuttavallisemmin Birri).  

-Tapahtuman päätettiin alkavan kello 17 ja jatkuvan siitä eteenpäin 

-Rantalainen oli myös kaavaillut panimovierailua Fat Lizard -panimolle toukokuulle. 

 -Rantalainen lupasi aloittaa vierailun valmistelut ja yhteydenotot panimolle. 

 

 

9. Talousasiat 

-Talousasiat eivät ole edellisestä kokouksesta muuttuneet. 

-Rahastonhoitaja Halonen  ilmoitti Rantalaisen välityksellä, että yhdistykselle on avattu tili, ja 

se on käytössä kahden tai kolmen pankkipäivän päästä, mikäli tarvittavat dokumentit ovat 

kunnossa.  

-Jäsenmaksun laskuttaminen voidaan aloittaa heti kun tili on saatu käyttöön.  

-Jäsenten liittäminen yhdistykseen voidaan aloittaa heti kun tili on saatu käyttöön. 

 

 

10. Jäsenrekry 

-H. Turunen on jutellut Eetu Luoman (JYU) kanssa mukavia.  

- Keskustelu pyöri kysymysten: “Mitä yhteistyötä yliopiston kanssa yhdistys voisi 

tehdä” sekä “Mitä sellaista haluamme tehdä alumnijärjestönä, mitä ei tehdä yliopiston tai 

Dumpin kanssa”  

-Eetu Luoma:  

-Haluaako yhdistys edistää opiskelijoiden työllistymistä 

  -Edistää työelämävalmiuksia OPSissa, ideoita, graduaiheita jne.? 

-Edistää yrittäjyysverkostojen luomista ainejärjestöjen kesken? 

 -Kuusinen ehdotti, että yhdistyksen toiminta keskittyy alkuvaiheessa alumnien 

väliseen verkostoitumiseen ja tapaamisiin 

 -H. Turunen: 

  -”Alkuun tarvitaan preesens, suhteet yliopistoon ja Dumppin ja siitä lähdetään 

kasvattamaan ja parantamaan toimintaa.”  

 -”Nyt kun on konkreettinen järjestö, niin voidaan kehittyä, sillä nyt on “joku point of 

contact”, josta pääsee eteenpäin niin alumneille kuin valmistuville opiskelijoille” 

-Latto:  

-”Yhteistyö yliopiston kanssa on tulevaisuudessa, nyt tarvitaan ihmisiä kiinnostumaan 

tästä toiminnasta” 

-H. Turunen jatkaa keskustelua JYU:n (e.g. Eetun)  ja Dumpin suuntaan  

-Kuusinen: 

-”Yritysesittelyt ja lobbaus voisivat kiinnostaa ihmisiä” 

 

11. Yhteistyö  

Kohta käsiteltiin kohdassa 10. 

 

 

12. META 
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Muita esille tulevia asioita ei ollut. 

 

13. Seuraava kokous 

7.2.2018 klo 18:00  Kluuvikatu 3, Helsinki 

 

14. Kokouksen päättäminen   

Kokous päätetään ajassa 18:42 


