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1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin ajassa 17:37. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous oli kutsuttu ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Kokous oli täten 
päätösvaltainen. Paikalla olivat Laura, Joel, Matti, Tuomo, Helinä. Otto liittyi kohdassa 5. Samu 
liittyi kohdassa 11. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti ja Helinä. 
 
5. Ilmoitusasiat 

● Matti on naimisissa. Hallitus onnittelee. 
● On syksy. 

 
 
6. ATK-asiat 

● Domainhotelli ja domain maksettu vuodeksi eteenpäin. Laskua (noin 60€) tulossa 
järjestölle perästä. 

● Kysy alumnilta kysymykset ohjautuvat nyt alumnivastaa@dumppialumni.fi laatikkoon 
(Helinä) ja sen käyttö on jo aloitettu. 

● Dumpin toimistolla on myös fyysinen laatikko, jolla analoginen posti tulee myös tavalla tai 
toisella yhdistyksen hallitukselle. 

● Lisätään Dumpin vuosijuhlat sivujen tapahtumalistaan. 
 
7. Tapahtuma-asiat 

● Alumnien aftereilla yllättävän heikko osallistujamäärä. Hallituslaisia ei ollut oikein paikalla. 
● Kuitenkin kaksi vanhempaa, entuudestaan hallituslaisille tuntematonta dumpparia kävi 

paikalla. 
● Todennäköisesti seuraava oma tapahtuma alkuvuodesta keväällä. 
● Dumppi ry:n järjestämä Alumniaiset ei tälläkään kertaa mennyt läpi - ilmoittautuneita ei 

tullut tarpeeksi. Mahdollinen syy oli tapahtuman järjestäminen Jyväskylässä, sekä 
nopealla aikataululla tullut ilmoittautuminen. 

 
8. Talousasiat 

● Talousasiat ok. Jäsenmaksuja saapunut - tarkastetaan jäsenilmoituksia vasten. 
 

 
9. Jäsenrekry 

● Syyskuun jälkeen yli 9 uutta jäsenilmoa, rahaa tulossa. 
● Lähestytään hyvää vauhtia vuodelle asetettua jäsenrekrytavoitetta. 
● Vujujen yhteyteen sijoitettava rekry - Samu, Tuomas, Joel ja Kalle. 
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10. Yhteistyö  

● Dumpin kanssa keskusteltiin alumniaisista, mietitään miten asiaa kehitetään jatkossa. 
● Blogivierailu/-vaihto Dumpin ja DA:n välillä. 
● Viestintä Dumppi ry:n kanssa on vahvaa ja suomenkielistä. 
● Preferoidaan toistaiseksi Dumppia Tiedekunnan sijaan. Toiminnan kehittyessä tilanne voi 

muuttua. 
● Ajatus heitetty ilmoille myös jonkinlaisesta yhteistyöstä Pörssi ry:n alumnien kanssa. 

 
 
11. META 

● LinkedIn ryhmään tullut paljon uusia jäseniä. Ikävä kyllä uusista henkilöistä ei tullut 
mitään ilmoituksia/notifikaatioita, niin heidän hyväksyminen ryhmän jäseniksi hieman 
viivästyi. 
 

12. Seuraava kokous  
20.11. Klo 17:30 Kluuvikatu 3 (Fazer cafe) 
 
13. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin ajassa 18:10. 


