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1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18:12.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 § Yhdistyksen kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 3 kuukauden aikana tilikauden päättymisestä. Siellä esitetään
edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle
ja mahdollisille tilivelvollisille.
9 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen
kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä tehdään päätökset yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, ellei säännöissä ole muilta osin toisin määrätty. Äänivaltaisia ovat yhdistyksen
jäsenet. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa
arpa. Sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa pöydällepanoa voi vaatia 1/3 kokouksessa
läsnä olevista jäsenistä. Pöydälle pantu asia on otettava esille seuraavassa kokouksessa, jossa
siitä on myös päätettävä.
Kokous oli kutsuttu ajoissa ja se pidettiin sääntöjen määrittämissä aikarajoissa. Kokous oli täten
päätösvaltainen. Paikalla olivat:
Markus Hemminki
Otto Hytönen
Markus Ottila
Mikael Markkula
Sanna väisänen
Laura Rantalainen
Matti Pohjanvirta
Joel Latto
Jukka Perälä
Samuli Tahvanainen
Kalle Heinonen
Joona Marjasalo
Otto Halonen
3. Kokouksen järjestäytyminen
3.1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Markus Hemminki ja sihteeriksi Joel Latto.
3.2. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtajan esityksestä ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjantarkastajina.
Esitetty Jukka Perälää ja Sanna Väisästä. Hyväksytty.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
● Yhdistyksen ensimmäinen uutiskirje on lähetetty.
● Kaljapaneeli-podcast on julkistettu, mutta ensimmäistä episodia ei ole vielä äänitetty.
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Vuoden ensimmäiset after workit olivat onnistuneet.
Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan dekaanin kanssa keskusteltu ja ovat valmiita
kuuntelemaan yhdistykseltä ehdotuksia yhteistyön osalta.
Jäsenistö on osallistunut yhdistyksen digitaalisen presenssin kehittämiseen, ja löytänyt
yhden bugin virallisen viestinnän automaatiosta.
Yhdistyksen ulkopuolinen taho, Timo Tarvainen, on ilmoittanut suostumuksensa
isännöidä Kaljapaneeli-podcastin jakson äänitystä Jyväskylässä - mikäli sellainen
koskaan päätetään tehdä.

6. Toimintakertomus vuodelta 2018
● Vuoden 2018 hallituksen varapuheenjohtaja Latto esitteli toimintakertomuksen.
● Kysymys: risteilystä oli puhetta 2018, miksi ei pidetty? Vastaus: ei ollut tarpeeksi
jäsenistöä vielä.
7. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
● Vuoden 2018 hallituksen talousvastaava Halonen esitteli tilinpäätöksen.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
yhdistyksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
● Heidi Puttonen ja Heini Kaisto toimittivat toiminnankastuskertomuksen ja hyväksyivät
yhdistyksen toiminnan vuodelta 2018.
● Esitetty: tilinpäätös vahvistetaan. Kannatettu.
● Esitetty: 2018 hallituksen vastuuvapauden myöntäminen. Kannatettu.
● Päätettin hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018
hallitukselle.
9. Yhdistyksen logon valitseminen
● Visiovastaava Otto Hytönen esitteli yhdistyksen perinteisen logokisan kolme finalistia.
Logoista tehtiin äänestys, jonka äänet jakautuivat seuraavalla tavalla:
○ Ehdotus 1: 3 ääntä
Ehdotus 2: 1
Ehdotus 3: 4
● Ehdotus 3, nimeltään “Vanha kunnon”, voitti äänestyksen. Logo oli sama, joka
yhdistyksellä oli jo käytössä.
10. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen
● Ideat toiminnan kehittämiseksi
○ Kaljapaneeli -podcast alkaa
○ Vaellus/retkeilytapahtuma
○ Kasuaali alumnitapahtuma Dumppi ry:n jäsenille Q2
○ Muut ideat alustavasti:
■ Paintball-tapahtuma
■ Carting-tapahtuma
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Escape room
Ilmajooga
Erilaiset juomatastingit
Rapujuhlat
Yritysexcursiot yrityksiin, joiden kanssa Dumppi ry ei tee vielä yhteistyötä.
Esimerkkeinä mainittu OP, Kone ja Huawei.
■ Tietoturvaseminaari
■ Hallituksen Visiovastaava ehdotti uudeksi tapahtumakonseptiksi
“Helsinki-kierrosta”.
Kehitysehdotus: Kysy alumnilta -postilaatikko Dumpin toimistolle, jonka
kysymyksiä analysoitaisiin Kaljapaneeli -podcastissa. Tai kysymysten vastaukset
voisi myös käydä Dumppi ry:n hallitus läpi omissa kokouksissaan.
Kehitysehdotus: yhteinen risteily Dumppi ry:n kanssa marraskuussa.

11. META
● Ei muita esille tulleita asioita.
12. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 19:18.

