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Hallituksen kokous 3.10.

1 
Puheenjohtaja Anni Tolvanen avasi kokouksen klo 14.14. Sih-
teerinä Jori Käisin saapumiseen asti toimi Heli Eronen. Paikal-
la ovat: Anni Tolvanen, Heli Eronen, Pieta Päällysaho, Ville Ai-
raksinen, Niko Lempa, Joonas S. Martikainen, Niina Niemi, 
Juuso Kähönen, Maria Hämeen-Anttila sekä Jori Käis kohdasta 
2.2.

2 Opintoasiat

2.1 Niko kirjaillut kannanoton ja ottanut yhteyttä Kiiskiseen 
oppiaineiden yhteisen kokoontumisen puolesta - potkittava 
vielä laitoksen henkilökunta liikkeelle. Maanantaina 8.10. 
deadline yhdistämiskannanotolle - kenelle, vielä auki, kaikki 
yPäätettiin laatia kirjelmä,  johon tiivistetty kaikki mitä puoli 
vuotta yritetty ja johon kerätään allekirjoituksia ja postitaan 
se reksille, laitosten johtajille ja dekaanille,
--> Anni ja Niko laativat paperin ja levittävät sanomaa eli ke-
räävät nimiä

2.2 Muuta: Yhteydet kv-opiskelijoihin etenevät. Olisi hienoa 
saada heitä entistä enemmän mukaan. 

Käytännöllinen filosofia ja Kannun asialista:
Opintovastaavia ei Kannun toimesta liitetä sähköpostilistoil-
le!

2.3 Tasa-arvokeskustelusta jonkinlainen toisen käden memo 
voidaan lähettää hallituslistalle, jotta pysytään tällä alueella 
kärryillä.

2.4 Varjot
Kiinnostusta tenttikysymyksiin ilmennyt. Lähetetään mainok-
sia tenttien tienoilla materiaalin keräämiseksi. Hallituslaiset 
velvoitettuja kirjoittamaan jotain kursseihin tai tentteihin liit-
tyen - esim. muistiinpanoja

3 Pöllö
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Luvattu artikkeleita suurin määrin, joista kaksi 
tullut perille - toivotaan lisää, tällä viikolla mielellään. Seu-
raava numero saa paperikannet eli luvassa halvin versio. 
Seuraavan Pöllön aiheena vuosijuhlat ja kuolema. Päätettiin 
olla kannustavia fuksien kirjoittelua kohtaan

4 Vuosijuhlat

Varainkeruumenetelmän (konsulttipalvelut) puimista. Tilat 
katsastettu. Vaihtonakki. Eidoksen vujut 17.10. Vapaaehtoi-
set on määritelty. Näin muodoin vastapalveluksena omille 
vujuille työvoimaa.
Kutsut. Käydään läpi mahdollisesti kutsuttavia vieraita. Lumi-
näärejä. Muiden yliopistojen filosofit. Päädyttiin 30-40. ”As-
kartelupäivä” sovittava.

5 Talous

5.1 Taannehtivat sponsorointikustannukset, korvauksia pu-
naviineistä henkilöille. Ikuisia mainoksia Dilemmalle.

5.2 Pinssit valmiita! Lisääkin tullaan tekemään.

Pöllökassit. Voitaisiin ottaa testierä (esim 100) ja katsoa mi-
ten kävisivät kaupan. Menisivät Dilemman itsensä budjetista. 
Pöllöihmiset keskustelevat asiasta.

Dilemman laulun sanat väärin Valtsikan laulukirjassa → rekla-
maatio, myös siinä tapauksessa, että jonkinlainen korjaus-
painos tulee.

6 Muista vastuista

Tarjoilujen hankinta ajoitettaneen syyslomaviikolle ti 23.10.

7 Menneitä

Fuksisuunnistus oli sekavuuden suksee kaikissa osa-alueis-
saan. Bileiden suuruus nostaa esille mahdollisen tarpeen ja-
kaa nakkejaetukäteen, etteivät hommat kasautuisi sekavas-
sa tilanteessa harvoille vastuullisille. Saunaan yritti ulkopuo-
lisia. Portsarin tarvetta? Vai ainoastaan tarkempi lukkokont-
rolli tms?

Metsäretkellä oli kivaa. 

Moodi/Dilemma-lautapeli-ilta sujui sutjakasti vaikkakin hie-
man segregoituneesti. Uudelleen jossain vaiheessansyksyä, 
kenties mieluummin Kuppalassa.

Tulevia
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Kulttuuri: Scherfjbeck tänään. Baletti ensi vko. 
Don Carlos. Eduskunta 2? Vapaamuurariekskursio järjeste-
tään vielä 2012 aikana.

Liskodisko 25.10. suhteidenrakentamismahdollisuutena.

10.10. klo 14 laitoskahvit. Kantajat ja mainostajat allokoitu 
(Maria ja Anni).

TINT: avoimet ovet. 29.10. iltapäivästä.

Fuksien järkkäämät bileet 11.10. Sauna taasen!

Kuppala UP: 20.10. klo 15 eteenpäin tehty varaus.

Eurodance-bileet. Tämä täyttämään yleisemminkin tämän 
suunnan musiikin tyhjiötä Helsingissä. Kuppalassa 15.11. 

9 METAa ei ole.

10 Seuraava kokous ti 16.10. klo 18. 

11 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44.


