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1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin ajassa 17:09. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous oli kutsuttu ajoissa ja paikalla oli 5 hallituksen jäsentä. Kokous oli täten päätösvaltainen. 
Paikalla olivat Markus, Joel, Matti, Sanna ja Jukka. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna ja Jukka. 
 
5. MobilePay 

●  Asia on edelleen työn alla. 
 
6. Alumnipäivä 

● Alumnipäivän kutsu on lähetetty järjestäjien puolesta tänään. 
● Ohjelma yhtä puhujaa vaille valmis. Yhteensä kolme ohjelmastriimiä.  
● Tapahtumaa todennäköisesti mainostetaan jollakin tavoin myös yhdistyksen kanavissa, 

nyt kun viralliset kutsut ja Facebook-tapahtuma on luotu. 
 
7. After Work 4.10. 

● Kaikki on valmista huomista tapahtumaa varten 
● Ilmeisesti myös ennen yhdistyksen tapahtumassa käymättömiä henkilöitä on tulossa. 
● Kaiken kaikkiaan suurin ja monipuolisin after work tapahtuma, jonka yhdistys on 

järjestänyt. 
● Tilasta pitää olla ulkona 20:30. 

 
8. Tulevat tapahtumat 

● Ei muutoksia sitten viime kokouksen. 
● After work tapahtumat voisivat olla hieman vakituisemmat ja/tai päivät lyöty lukkoon ja 

ilmoitettu jäsenistölle hyvissä ajoin, mahdollisesti jopa kuukausia etukäteen (esim. Syys- 
ja kevätkausi erikseen). 

 
9. Viestintä 

● Yhdistyksen postilaatikko on nyt Jyväskylässä. Tarkkaa varmuutta siitä, onko 
postilaatikko jo Dumppi ry:n toimistolla, ei ole. 

● Dumppi ry:n graafikoille on mennyt pyyntö tehdä meidän yhdistykselle juliste sekä 
valmistumiskirje. Toistaiseksi graafikot ovat kuitenkin olleet liian kiireisiä aloittaakseen 
näitä projekteja. Tavoite olisi saada molemmat projektit maaliin tämän vuoden aikana. 

 
10. Dumppi ry:n vuosijuhlille osallistuminen  

● Yhdistyksen hallitus on kutsuttu. Yhdistys kustantaa maksimissaan kahdelle hallituksen 
jäsenelle illalliskortin. 
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11. Dumppi ry:n Fuksiaisiin osallistuminen 

● Hallituksesta Otto ja Kalle osallistuivat fuksiaisiin ja pitivät siellä alumnien rastin. 
● Kumpikaan ei ole nyt kokouksessa paikalla, mutta ilmeisesti tapahtuma ja rasti olivat 

menestys.  
 

12. META 
● Yhdistyksen testamenttiin: vuosikellon tekeminen (ja siinä pysyminen!). Yrityksiltä voisi 

kysellä olisivatko kiinnostuneita toimimaan after workkien vakituisina(?) isäntinä. 
 
13. Seuraava kokous  
Marraskuussa, ennen yhdistyksen syyskokousta. 
 
14. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin ajassa 17:43. 


