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Dilemman hallituksen kokous 4.9.2012

Läsnä ?

1 Kokouksen avaaminen klo 18.12. Puheenjohtajana Anni Tolvanen 
ja sihteerinä Jori Käis.

 2 Toimijoiden henkisten ja fyysisten resurssien kartoitus sekä 
toimintatapojen puntarointi

Todettiin, että hallituksen jäsenet jatkavat kuten ennenkin eikä 
käytännöissä ole erityistä syytä muutoksiin. Keskusteltiin 
mahdollisuudesta sitoa kokouksia jotenkin säännöllisemmin tiettyyn 
viikonpäivään ja kellonaikaan. Hensun tutorvastaavuus – 
synnyttänyt sekavuuksia velvollisuuksien suhteen; ”varjotuutorius” 
täysin off the record lienee jatkossa ainoa, jollainen on syytä 
nimittää. Ympäristötapahtumiin sitoutuminen ainejärjestönä? 

Nothing special, Ville, Juuso, Postilaatikko, Rahatilanteen 
kehittymisessä ei erityistä huolestumisen aihetta. 
Humanistitapahtuma. C. S. Peircelle kysyntää. Fuksien suunnalta 
toivottu ”painia”. Espanjanmatkakuvio ja sieltä tänne keväämmällä 
– hallitus piti hyvänä ideana, voidaan alkaa viedä ideatasolta 
eteenpäin. Heli: Alumni-ilta ja haalarimerkkiprojekti. Dilemmalista: 
jokainen, joka jo listalla, voisi lähettää ilman suodatusta?

 3 Pöllön kuulumiset

     3.1 Joonas S. Martikaisen päätoimittajuus

Joonas kolmantena päätoimittajana jatkossa (hallituksen 
muodollisella siunauksella). Huu saattaa lopettaa 
vuodenvaihteessa.

     3.2 Muuta

2/2012 tullut (viimein) ulos, paino- ja muita ongelmia. 3 ja 4/2012 
ovat molemmat työn alla osin rinnakkain, jotta saadaan molemmat 
ulos ennen vuodenvaihdetta. Budjetti järjestyksessä. 
Suunnittelukokouksissa ei käy ihmisiä. Palautekokous (kirjoittajilta) 
voisi olla toistettava konsepti. MP-kassit ja -paidat vaiheessa mutta 
tulossa. 
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 4 Edunvalvonta

     4.1 Valtiotieteellisen laajat kandit -kannanotto

Ensi viikolla deadline kritiikille. 25 op pakollista sisältöä kaikille 
valtsikalaisille tärkein muutos → haetaan ilmiselvästi säästöjä, 
esimerkiksi lisäämällä massaluentoja, mikä mahdollistuu entistä 
laajemmin. Maisterikurssien prohibitio ei-maisterisvaiheessa oleville 
ilmeisesti myös mukana. Työryhmä vastalauseen muotoilemiseksi. 
Oppiaineiden väkeä olisi saatava liikekannalla myöskin, etteivät 
vain suojelisi omia työpaikkojaan. Kontaktia reformityöryhmänkin 
suuntaan, esimerkiksi keskustelutilaisuuteen. Tarvitaan 
”riviopiskelijoita” riittävissä määrin agitoiva paketti, johon sitoutua.

     4.2 Muuta

 5 Vuosijuhlat

Seuraava kokous parin viikon sisään.

 6 Muut vastuualueasiat

Heli kysyi alumni-illasta. Onko kiinnostusta, aitoa puheyhteyttä 
opiskelijoiden ja alumnien välille, ei vain kahvi-iltaa jälkimmäisille? 
Laitetaan vireille.

Varjot. Teknisesti toimii, kaivataan lisää kontribuoijia. Mainosta 
dilemma-listalle ennen tdk-tenttejä? Tulee spämmiä huomattavissa 
määrin. 

 7 Menneet tapahtumat

     7.1 Pussikaljat, Hensun kotibileet, kävelyt, Kerava yms.

Ei erityisempää huomioitavaa.

     7.2 Fuksiriennot

Piknikit, punaviini-illat jne hoidettu ja hauskaa pidetty, 
kohtuubudjetilla.

 8 Tulevat tapahtumat

     8.1 Kaudenavajaiset 5.9.

Seuraavan päivän kemujen käytännön järjestelyjä. 

     8.2 Fuksisuunnistus 21.9. (Alina-varaus)
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Alkuillasta tai loppuiltapäivästä.  Futista aiemmin 
päivällä? Rastien suunnittelua  13.9. klo 16. Jatkojen musapuoli olisi 
hienoa hoitaa DJ:llä.

 9 Tapahtumakalenteri

Lautapelit mahdollisuuksia selvitellään, Lanit, tilavaraus. Laitoksen 
avoimet ovet, muu alumnitoiminta, UP, …  Laitoskahvit to 4.10 
mahdollisesti, muuten sovitaan tarkemmin myöhemmin.

 10 META

Yhteistyötä Jyväskylän suuntaan?

 11 Lopetus

Ensi kokous 18.9. klo 18. Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:22.


