Dumppi alumnit ry
Hallituksen kokous
7.8.2018
Kluuvikatu 3, Helsinki
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18:09.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli kutsuttu ajoissa ja paikalla oli 8/9 hallituksen jäsenestä. Kokous oli täten
päätösvaltainen. Paikalla olivat Samu Turunen, Matti Pohjanvirta, Joel Latto, Helinä Turunen,
Laura Rantalainen, Otto Halonen (etänä), Tuomo Kuusinen (etänä) ja Tuomas Vase (etänä).
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joel Latto ja Laura Rantalainen.
5. Ilmoitusasiat
● Hallituksen viralliset kommentit kesästä:
“Iha ok, liian kuuma, liian nopea, ei ollut pingviinikesä, oispa talvi jne.”
● Kentältä on kuulunut, että nettisivujen “rahaa saa tililtä” pitäisi muuttaa sivuille -> “rahaa
on jo tilillä”.
6. ATK-asiat
● Mitään ei ole muuttunut.
● Nettisivuille on tuotettu sisältöä ja sivut on päivitetty. Liitännäiset päivitetään lähiaikoina
kun varmuuskopiot on otettu.
7. Tapahtuma-asiat
● Elokuun after work -tapahtuma päätettiin siirtää pidettäväksi 14.9. mahdollisesti Kiilassa.
● Stadin panimolle vierailu, kokeillaan jäsenmaksu+pääsymaksu yhteispakettia.
Tapahtuman kaavaillaan olevan avoinna vain jäsenille. Tapahtuma on tarkoitus sijoittaa
lokakuulle.
8. Talousasiat
Huhtikuun jälkeen ei ole tullut uusia tapahtumia.
9. Jäsenrekry
● Uusia jäseniä ei ole tullut
● Jäsenrekryssä käytetään Dumppi ry:n tulevia vuosijuhlia porkkanana.
10. Yhteistyö
● Dumppi ry:n vuosijuhlien kanssa tehdään yhteistyötä niin kuin Dumppi ehdottaa. Hallitus
tiedottaa tästä jäsenistöä myöhemmin tarkemmin.
● Dumpin sivuja pitäisi muuttaa alumnien kohdalta.
● Alumniyhdistykselle tulevasta kysy alumnilta -sivusta on saatu esivedos, Helinä
muotoilee ja tekee kauniiksi. Sivu tulee pian katselmoitavaksi nettisivuille. Sivu tulee
olemaan julkaisukunnossa seuraavan 4 vk aikana ja sivuston markkinoinnissa käytetään
Dumppi ry:tä hyväksi, sillä sivun tarkoitus on toimia yhteistyökanavana opiskelijoiden ja
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alumnien välillä. Sivun elinkaaren ja markkinoinnin kannalta on tärkeää, että se
julkaistaan ennen fuksien saapumista yliopistolle.

11. META
● Helle väistyi.
● Helinällä on ilmastointilaite.
12. Seuraava kokous
4.9.2018 kello 17:30 Fazer café.
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 18:35.

