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Dilemman hallituksen kokous 11/12 8.11.2012

Läsnäolijat: Ville Airaksinen, Otto Rajala, Sarri Nironen, Maria 
Hämeen-Anttila, Henri T. Hyvönen, Pieta Päällysaho, Pasi Takkinen, 
Joonas S. Martikainen, Akseli Huhtanen, Ilmari Hirvonen, Niko 
Lempa, Niina Niemi, Anni Tolvanen, Heli Eronen

Kokous avattiin n. klo 18.15

1. Hallituksen esittäytyminen

- Hallituslaiset kertovat toimenkuvistaan.

2. Fuksien esittäytyminen

- Fuksit esittelevät itsensä ja kertovat, mistä tehtävistä 
olisivat kiinnostuneita hallituksessa.

3. Opintoasiat

- Ei vastaavia paikalla, joten ohitetaan.

4. Ilmari Hirvonen

- Ilmari ja elokuvaillat

o Ilmari on usein ilmaissut halunsa järjestää 
dilemmalaisten kesken elokuvailtoja, ja lupaa 
toteuttaa elokuvankatsomisiltamat 28.11. klo 17.

- Ilmari ja Dilemma-kalenteri?

o Järkätään ihmisiä tekemään dilemmalaisista 
kalenteria, mutta toteutus jätetään seuraavan 
hallituksen vastuulle.

- Ilmari ja t-paidat

o Ilmaistu mielenkiintoa filosofisilla teemoilla 
painettuja t-paitoja tms. härpäkettä kohtaan.
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o T-paidat edullisia, painatettuna 
pelkällä tekstillä kustantavat 6e kpl.

o Päätetään, että Ilmari perustaa jonkinlaisia 
krääsätoimikuntia sähköpostilistoilla ja 
facebookissa.

o Ilmari poistui kokouksesta ja vastuusta jatkossa 
päätettäviä asioita kohtaan klo 18.45.

5. Pöllö

- 250 kpl pöllötarroja tilattu, näistä 150 kpl uusien Pöllöjen 
kanteen.

- Myös Minervan Pöllö -kasseja on hankittu.

- Pöllön tilauskanta on noussut 100 prosenttia, mikä 
tarkoittaa kahta uutta tilaajaa lehdelle.

- 4. numeron deadline on 2.12. – aihe Kuolema. Lehteen 
toimitettavalta aineistolta toivotaan käytännönläheisiä 
näkökulmia.

- 3D numero, Minervan Pingviini, julkaistaan vuosijuhlilla.

- Pöllöön toivotaan myös vuosijuhlareportaasia, esimerkiksi 
valokuvia.

- Kysymys mainostilan myymisestä Pöllöön: saako Pöllössä 
mainostaa? Asiaan ei vielä selvää kannanottoa 
hallitukselta.

- Harkitaan Himasen haastattelua 4. numeroon – ehkäpä 
teemalla ”kuoleman monet kasvot”.

- Seuraavana maanantaina järjestölehtikilpailu, jonne 
toimitetaan joku Pöllön numero.

6. Henri T. Hyvänen, alias Hensu

- Hensu ja tatska-avustus

o Dilemmalta pyydetään 50 prosentin avustusta 
Hensun ja Hannan tatuointeihin mainostilan 
ostamisena – Nti MT:lle tämä tarkoittaa 35e ja 
Hensulle 40e.

o Dilemman kokous päättää asiasta seuraavaa: 
Olemme päätyneet kustantamaan puolet 



Pöytä-
kirja

kustannuksista Hensulle ja Hannalle 
Dilemman mainostilasta heidän nahoissaan.

- Hensu ja piritori-excu?

o Päätetään pitää pikkujoulut vuosikokouksen 
yhteydessä 6.12., jolloin on myös Dilemma-päivä. 
Tämä sisältää myös hallituksen vaihdon.

o Laitoskahvit ja biljarditurnaus järjestetään 5.12., 
jolloin piritoriseikkailu on tapahtuva lauantaina 
1.12.

7. Opintoasiat

- Ensi tiistaina 13.11. on oleva Valtiotieteellisen 
tiedekunnan kandiuudistus-keskustelu klo 13 paikassa PR 
Aud XIII.

- 4.12. on jonkinlainen oppiaine-esittely, jonne jonkun 
väännettävä puhe.

8. Vuosijuhlat

- Päätettävä vielä vuosijuhlilla palkittavat henkilöt, 
seuraavia ehdotuksia esitetään:

o Panu Raatikainen nimitetään 
kunniadilemmalaiseksi.

o Kristian Klockarsille jotain.

o Myös neiti Mäki-Tuuri palkittava.

o Pekka Himasesta vuoden fuksi?

o Timo Airaksinen?

o Edellämainituista vielä selvitettävä, ovatko kaikki 
dilemmalaisia tai edes filosofeja.

- Myös päätettävä jaettavat tittelit palkittaville sekä 
kunniamerkit.

- Päätöksenteko ulkoistetaan askarteluiltaan, joka pidetään 
keskiviikkona 14.11. Merkkikokous on tuolloin klo 18 tai 19.

- Jatkoille tarvitaan henkilökuntaa, ja siksi kaavailtu 
nakkivaihtoa KTTO:n vuosijuhlille 17.-18.11. aikavälille klo 
22.45-04. Tällöin tarvitaan ainakin 5 henkilöä, 1 järkkäri 
ja  narikkaa.
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o Tehtävään lupautuivat Niina, Pieta, 
Tuukka, Anni ja Minna K.

- Sovitaan, että jatkojen jatkot – eli sauna – vain 
dilemmalaisille.

9. Talous

- 14.11. ovat haussa YO:n apurahat. Matka Espanjaan 
täkäläisten filosofien luokse siirtyy määrittelemättömän 
ajan, mutta mikäli seuraava hallitus haluaa tehdä jotain 
suurta ja hienoa ensi kaudella, niin rahat siihen on 
laitettava hakuun nyt.

- Varainhankintaa käsiteltiin jo edellä Dilemman 
krääsätuotannon ja Pöllön myymisen muodossa.

10. Vastuualueet

- KV: vaihtareiden tavoittaminen on ollut vaikeaa, mutta 
nämäkin yritetään saada toimintaan mukaan – ilmeisesti 
ovat vihdoin löytyneet.

- Suhteet: Laitoksen väki on hiljaista – ovat ehkä katkeria 
avointen ovien päivän hiljaisuudesta. HVK tulee joskus, 
Ville on saanut postia ja on muutenkin kartalla asioista. 
Kannun tilojen siivous Stigman kanssa tapahtuu näillä 
näkymin viikolla 49, klusterisiivous 13.12. klo 14. Tähän 
liittyen mainittakoon, että Kuppalassa on vielä Dilemman 
viinaksia yms. krääsää, joista menevät tekemään 
inventaariota Anni, Joonas S. M., Pieta ja Otso – 
inventaarion tekeminen tapahtuu tiistaina 13.11. klo 16.

- Nufit: Niko on mukana työryhmässä. Tapahtumaan 
otetaan vastaan haastajia ja puheenjohtajia, myös 
filosofisten teehetkien vetäjiä tarvitaan. Sokrates-kisoihin 
kaivataan tuomareita.

- Kulttuuri: VSO tekee excun observatorioon – mahdollista 
lyöttäytyä mukaan tai suorastaan kopioida idea. 
Tulevaisuuteen kaavaillaan lisää museoekskursioita, 
esimerkiksi Sinebrychoff. 

- Opintovastaavien toivotaan ensi hallituskaudella ottavan 
osaa tutkintouudistuksen ja reforminvastaisen 
kamppailun puintiin – Lamminparras kuumoittelee 
asiasta. Luvassa myös jälkiaivoriihi ja tulevien 
sukupolvien sopeuttaminen, joita Niko todennäköisesti on 
mukana toteuttamassa.
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- Muuta: Allun varauskierros lähestyy – 
bakkanaalien aika varataan päivämäärälle 31.4.2013 ja 
tapellaan, että saadaan pidettyä ko. varaus.

- TOIMINTAKERTOMUS: Merkattava ylös tapahtumat ja 
kokoukset, Anni lähettää edellisen vuoden version, jonka 
pohjalta jokainen voi laatia omaa vastuualuettaan 
koskevan osuutensa. Deadline on helmikuun lopussa, 
mutta mielellään voisi olla valmiina jo tammikuussa.

11. Menneet tapahtumat

- Vapaamuurariexcu oli onnistunut.

- UP oli kiva.

- Avoimet ovet olivat oppilaiden puolesta hiljaiset, 
henkilökunta erityisen aktiivista.

- Juustottelut menivät jatkoineen hyvin – kuokittiin 
henkilökunnan voimin ympäristöbiologien bileissä.

12. Tulevat tapahtumat

- FOKS 9.11.

- Eurodance-bileet Kuppalassa, Otso ja Mattias järjestävät. 
Äänentoistolaitteet on varattu, Otso autoineen hakee 
paikalle – laitteista maksettava HYY:n toimistoon vuokra 
n. 50-70e, palautus seuraavana päivänä klo 12 
mennessä. Viinatilanne selviää tiistaina inventaarion 
yhteydessä. Mattias hoitaa baaria, ja Otso on vastuussa 
musiikeista. Otso myös siivoaa aamulla tai illalla, 
pakottaen Mattiaksen avukseen. Anni luovuttaa avaimet 
Otsolle. Tekno alkaa n. klo 22. Maria spämmii mainoksia 
paitsi näistä pippaloista, myös vuosijuhlista ja niiden 
jatkoista.

- Hume-biljarditurnaus sovittiin jo aiemmin, eli tapahtuu 
5.12.

- Hintikka-seminaari – Tuukka ja muutama muu aikovat 
järjestää, puhujiksi Ilkka Niiniluoto ja Ilmari ”Immu” Helin. 
Ajatuksena että 45 min per puhuja, välissä pidetään 
tauko. Seminaari toteutetaan ehkä ensi vuonna.

- Laitoskahvit 5.12. – harkinnassa että leivotaan itse 
pipareita. 4.12. ovat laitoksen pikkujoulut. Leivonta 
tapahtunee Annin luona.
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- Brunssit ovat jääneet järjestämättä, mutta 
tradition jatkaminen siirretään mandaattina tulevalle 
hallitukselle. Sillis pidetään luonnollisesti vuosijuhlien 
jälkeen.

13. Meta

- Konsulttihommia delegoidaan hallitukselle, mikäli joku 
haluaisi ottaa osaa varainhankintaan.

- Tiedustellaan tulevaan hallitukseen halajavia: vanhoista 
kääpistä Joonas. S. M., Maria, Niko ja Ville ovat ehkä 
kiinnostuneita, myös fuksit halukkaita lähtemään 
mukaan.

14. Mitä sovittiin

- Otto vastuussa laitosbilisten järjestämisestä 5.12.

- 28.11. on tapahtuva Ilmarin elokuvailta – tämän lisäksi 
herra Hirvonen järjestää krääsätoimikuntia

- Piritori tapahtuu 1.12.

- 14.11. askarteluilta, jolloin myös vuosijuhlien 
palkintoasioista päättäminen.

- Nakkivaihto KTTO:n kanssa, KTTO:n vuosijuhlat 17.-18.11.

- Kannun klusterisiivous 13.12.

- Kuppalan inventaario 13.11.

15. Seuraava kokous – ei enää pidetä.

Kokous päättyi klo 20.15


