
Dumppi alumnit 
Hallituksen kokous 

7.2.2018 
Kluuvikatu 3, Helsinki 

1. Kokouksen avaus 
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 Helinä Turunen, Laura Rantalainen, Matti Pohjanvirta, Samu Turunen (puheenjohtaja), 
Tuomas Vase (etänä) (Otto Halonen saapui kohdassa 8. Klo 18:12) 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helinä Turunen & Matti Pohjanvirta. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Kevät on tullut. -Helinä 
Takatalvi on laantunut. -Laura 
Oispa talvi. -Matti 
 
7. ATK-asiat 

- Yhdistyksen nettisivuille kohta, jonka takaa löytyy yhdistyksen pöytäkirjat Vastuu: 
Tuomas Vase 

- Matti ja Otto tarkastavat jäsenmäärän tällä viikolla.  
 

8. Tapahtuma-asiat 
- Afterit 20.4.2018 Sori Taproom 17-19. Varaus 20 henkilöä. Kabinettiin mahtuu 30 ihmisiä.  
- Panimovierailu on vielä auki, Kallella asia hoidossa. Tapahtuma on mahdollisesti 

suunnitteilla toukokuuksi ja se sisältää kierroksen ja mahdollisesti maistelun. 
- Vappu: 

- Teltantestauskasaustalkoot hallituksen kesken viikko ennen vappua. 
- Vapputeltalle pientä purtavaa ja kertakäyttöastioita 

 
- Kysely Joelille F-securen saunasta.  

 
9. Talousasiat 

- Sitsit kulut 250 €, rahaa tuli/olisi pitänyt tulla 254 €. 
- Otto hoitaa karhuamisen ja tarkastaa että kaikki ovat maksaneet. 

- Budjetoidaan vapun tarjoiluihin maltillinen, muutaman kymmenen euron summa 
- S. Turunen lahjoittaa yhdistykselle perustamiskokouksen tarjoilut (noin 100 €)/ 

 
10. Jäsenrekry 
-Panostetaan jäsenrekryyn vappuna erityisesti. “Oletteko kuulleet rekisteröidystä 
yhdistyksestämme?” 
 
11. Yhteistyö 

- Helinä palaveerasi Samun kanssa, miten saataisiin nykyisiä opiskelijoita houkuteltua ja 
informoitua yhdistyksen pariin. 

- Verkkosivuille “kysy alumnilta” -palsta  
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- Vierailu Dumpin tapahtumaan, jossa voitaisiin kertoa alumniudesta ja 
työelämästä ja mitä on opintojen jälkeen 

- Vastauksia kysymyksiin esitettyihin kysymyksiin podcastin, blogin tai palstan 
muodossa 

- Helinä lähestyy Dumpin edustajia, että saataisiinko syksyllä  tapahtuma aikaan 
esim. konseptilla “kysy alumnilta”. Helinä menisi siis paikalle Jyväskylään 
keskustelemaan ja puhumaan asioista.  

- Helinä pyytää myös että voisiko Dumpin nettisivujen alumnit-osion saada 
alumniyhdistyksen yhteystiedot 

- Helinä selvittää myös, että olisiko mahdollista ottaa käyttöön IT-tiedekunnan 
sisäisen opinto-ohjaajan hyödyntäminen, että jos työelämästä tulee kysymyksiä, 
niin yhdistys voisi vastata. 

- Helinä lisäsi, että tulevaisuudessa tavoitteena olisi Jkl puolen alumnien aktivointi, 
tässä esimerkiksi voitaisiin työhevoseksi valjastaa Heini Kaisto. Helinä ottaa 
tästä vastuun. 

- Helinä keskustelee asiasta viestinnästä vastaavan Laton kanssa editioraalista.  
 

Tällä hetkellä yhdistyksen painopiste yhteistyössä kallistetaan Dumppi ry:n suuntaan.  
 
12. META 
Samu Turunen sai ensimmäisen julkaisun Valtioneuvoston Kanslian julkaisemana. 
 
13. Seuraava kokous 
15.5.2018 klo 18:15 Kluuvi Fazer Café 
 
14. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätetään ajassa 18:48. 
 


