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Pöytäkirja

Sihteeri  Jori  Käisin  ollessa  estynyt  sihteerinä  toimi  kohdasta  IV.II 
eteenpäin  varapuheenjohtaja  Heli  Eronen.  Pöytäkirja  ennen 
varapuheenjohtaja  Erosen pöytäkirjanpidon aloittamista  eli  ennen 
kohtaa IV.II on kadonnut bittiavaruuteen. 

Läsnäolijat:  Niina  Niemi,  Maria  Hämeen-Anttila,  Mattias  Lehtinen, 
Joonas Ottman, Ville Airaksinen, Otso Harju, Niko Lempa, Henri T. 
Hyvönen, Anni Tolvanen, Heli Eronen ja Jenni Rönkkö.

… IV VASTUUALUEASIAT

ii. OPINTOASIAT

Reformiryhmän  raporttiin  vastaamisen  tiimoilta  pidetään  ensi 
viikolla (ehkä tiistaina) toinen kokous  henkilökunnan kanssa, jolloin 
päätettävä millainen lausunto asiasta tehdään. Anni ottaa yhteyttä 
henkilkuntaan  ja  sopii  päivästä,  ainakin  Heli  kirjoittaa  lausuntoa, 
myös Niko mukana jutussa.

Muuten opintoasioissa hiljaista reformivinkumista lukuunottamatta. 
Opetuksen laadunvalvonta-asioihin liittyvät toimet siirtyvät syksyyn.

Filosofia-aineiden  tuutorit  vuodelle  2012-13  on  valittu.  Tuutoreita 
ovat Jukka Nikulainen (teor.), Rebecca Cingi (käyt.), Jussi Markkula 
(käyt.),  Anni  (käyt.),  Mattias  (fil.).  Henristä  tehtiin  teoreettisen 
filosofian  varjotuutori  hallituksen  yksimielisellä  tuella,  ja  Herr 
Hyvönen nimettiin myös tuutorivastaavaksi.

iii. TILA-ASIAT

Dilemman tiloihin liittyvissä asioissa Anni on lähestynyt dekaaneja, 
jotka eivät ole vastanneet viesteihin. Ilmeisesti tilakokous pidetään 
joskus kesäkuussa, jolloin tehdään päätöksiä.

iv. TIEDOTUS
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Dilemman  sähköpostilistan  filtterointia  pidetään 
hyvänä  ideana,  mutta  toteutukseltaan  todennäköisesti  työläänä. 
Nykyinen tiedottaja suostuu ottamaan työn hoidettavakseen.

Selvitettävä  myös,  mitä  Ilpo  Halonen  säätää  käytännöllisen 
filosofian fuksien erillisellä sähköpostilistalla.

v. YMPÄRISTÖOHJELMA

Pantittomien  eestitölkkien  kohtaloa  harkittava   laitetaanko  tölkit�  
keräykseen vai sekajätteisiin. Periaatteessa kierrätys onnistuu, jollei 
vaadi liikaa ylimääräistä vaivaa.

vi. SUHTEET

Suhdevastaava  aikoo  irtisanoutua  palkkatyöstä  ja  uhrata 
loppuvuodesta enemmän aikaa Dilemman suhdetoiminnalle. Lisäksi 
ensi vuonna filosofiaan on luvassa japanilainen vaihto-oppilas.

vii. TALOUS

TAHLO-rahat  tippuvat  tilille  hiljattain,  ja  varainhankinnan 
harjoittaminen  painottunee  kesään  ja  syksyyn  (haalarimerkit 
hoituvat, kun on jäljitetty nti Mäki-Tuurin salainen kansio, pinssejä 
askarrellaan ehkä kesällä.)

V TAHLO

HYY on myöntänyt Dilemmalle tukea kaikkiaan 1337 e. Päätöksen 
mukana tulleista palautteista huomioitava, että TOSU:ssa annetut 
lupaukset  olisi  parempi  täyttää  viimeistään  loppuvuodesta 
(erityisesti alumnitoiminta.)

VI MENNEET TAPAHTUMAT

Kevään  Kuppala  UP  oli  ilmeisesti  pieni  floppi,  erinäisistä  syistä, 
mutta järjestettäneen syksyllä useammin, riippuen siitä saadaanko 
paikalle esiintyjiä.

Karkkisitsit  olivat  menestys,  joskin  ihmisiä  on  kuumoiteltava 
maksuasioissa. Muitakin raha-asioita selviteltävä, esim. viinojen ja 
karkkien maksukuitit jäljitettävä.

C.S.  Peirce jalkapallo-ottelu hoitui  myös hyvin.  (Ilmeisesti  Karri  ja 
Jaakko  eivät  joutuneet  yksin  pelaamaan  laitoksen  henkilökuntaa 
vastaan.)

Venheretki  sujui  myös  ilmeisen  hyvin;  taloudelliselta  tappiolta 
säästyttiin, eikä kukaan tiettävästi kuollut. Niina lähettää Kasperille 
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kiitosviestin,  ja  lisäksi  selvitetään  milloin  päästään 
uudestaan lainehille.

Platonin Akatemiassa oli mukana joitakin dilemmalaisia, ja homma 
hoitui myös hyvin.

VII TULEVAT TAPAHTUMAT

i. LAITOSKAHVIT

Laitoskahvit pe 18.5. Suomenlinnassa  lähtöä varten kokoontuminen�  
klo  12,  työnjako  seuraava:  kauppa:  Pieta,  Maria,  Niko,  Niina; 
jatkovirvokkeet ja kahvit: Anni, Hensu, Jenni; neppikset: Anni (kysyy 
Otolta);  picnic-siivous:  Anni;  jatkomusat:  Ville;  kuppalan  siivous: 
Pieta ja Niina; saunan siivous: Anni (yms. viimeiset sankarit?)

ii. KULTTUURIA

Elokuvailta  tulee  tapahtumaan  Kuppalassa  toistaiseksi 
määrittämättömänä ajankohtana  tarjolla Fellinin tuotantoa.�

Vapaamuurari-excu  siirtyy  syksyyn,  jolloin  luvassa  myös  rikasta 
oopperatarjontaa.

Syksyllä  laaditaan  mahdollisesti  ihmisten  kulttuuripreferensseistä 
kysely ja järjestetään toimintaa  yleisön toiveiden mukaan.

iii. PELAILUT

Peli-iltoja  järjestettävä  lopulta  ehkä  syksyllä,  jolloin  voisi  pyytää 
Moodia kaveriksi pelaamaan.

iv. KESÄ 2012

Aikaisemman menestyksen johdosta pussikaljoittelun on jatkuttava � 
uusinta sovittiin perjantaiksi 25.5. Ruttopuistossa klo 14.

Suunnitelmissa myös järjestää rantaretki Dilemman nimissä joskus 
kesällä.

Metsäretkestä  myös  puhetta,  mutta  Dilemma  liian  pieni  järjestö 
järjestämään yksin ryyppäjäisiä puskassa  pyydetään ehkä Moodia�  
ja Polhoa mukaan.

Harkinnassa myös kesäinen vesisota.

VIII VUOSIJUHLAT

Vuosijuhlien  tiimoilta  pidetty  taannoin  toinen  tapaaminen,  jossa 
asiat  ilmeisesti  hieman  edistyneet.  Mahdollinen  paikka  rajattu 
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viiteen  vaihtoehtoon,  joista  erityisesti  harkinnassa 
Agroksenmäen  holvihalli,  josta  myös  kävelyetäisyyden  päässä 
jatkopaikka  Käärmeenpesä   näihin  on  tehty  alustavat  varaukset.�  
Sarri katsastaa myös toisena vaihtoehtona Gardeniaa.

Joonas  on  laatinut  asiasta  budjettisuunnitelmaa,  jonka  lupasi 
postittaa hallituslistalle.  Alustavan arvion mukaan menoja koituisi 
noin 10 000 e ja tuloja myös noin 10 000 e.

Lisäksi hallitus lisättäneen vuosijuhlatoimikunnan postituslistalle ja 
hallituslaisille  tehtäneen  tunnukset  googledocsiin,  jossa 
suunnitelmat muotoutuvat.

Harkittavana  on  vielä  ainakin  lippujen  hinnat  ja  Dilemman 
rahastosta luovutettava summa.

IX MISTÄ SOVITTIIN:

- Reformikokous ensi viikon tiistaina?

-  Tuutorit:  Jukka  Nikulainen  (teor.),  Rebecca  Cingi  (käyt.),  Jussi 
Markkula  (käyt.),  Anni(käyt.),  Mattias  (fil.)  ja  Hensu 
(varjo/hallituksen tuutorivastaava).

- Laitoskahvien nakit:

kauppa: Pieta, Maria, Niko, Niina

jatkovirvokkeet ja kahvit: Anni, Hensu, Jenni

neppikset: Anni (kysyy Otolta)

picnic-siivous: Anni

jatkomusat: Ville

kuppalan siivous: Pieta ja Niina

saunan siivous: Anni (yms. viimeiset sankarit?)

 - Hallitus liitetään vuosijuhlatoimikunnan sähköpostilistalle.

X Kokous päättyy.


