Aatoksen hallituksen kokous 18.2.2016
Paikalla olivat Henri Halonen, Tuomas Lahtinen, Mikko Leinonen, Jussi Määttä, Juho Rekola, Aurora
Viljamaa, Kuisma Keskinen, Mikko Aaltonen, Siiri Porkkala, Elina Koskinen, Jenni Rytilä, Anna
Nurminen ja Riku Vienonheimo.
Kokous alkoi 16.19 ja todettiin päätösvaltaiseksi.
Tapahtuma-asiat
Domus-bileet tulevat maaliskuun alussa. Teemaksi on ehdotettu ”Tampereen baarit” (sic!) ja
ajankohdaksi yritetään saada 11.3. tai 12.3. Kintulammesta halutaan yksi, pyhä ja yhteinen, siten ettei
varjotapahtumille ole tarvetta. Patinalaisiin halutaan tutustua paremmin erilaisten tapahtumien
merkeissä. Lavatansseista puhutaan edelleen. Luminen kirmailutapahtuma Sorsapuistossa oli
onnistunut. Kevätjuhlat oppiaineen kanssa järjestetään. Laitos maksaa! Shakkikerho perustetaan.
Viva on määrittelemättömissä olosuhteissa ilmaissut halunsa järjestää tapahtumia Aatoksen kanssa.
Kopo
Humanikan vuokraaminen Voijonmaalle herättää kummastusta. Opintotukiin kohdistuvat
leikkaukset herättävät kritiikkiä. Toimintaa, kuten mielenosoituksia on hyvää vauhtia kehittymässä.
Laitoksen kanssa on puhuttu kandivaiheen ongelmista. On ehdotettu esimerkiksi
eräänlaisia vertaistukiryhmiä. Tarkoitus on sitouttaa ihmiset kandin tekemiseen ja tavoiteajassa
valmistumiseen.
Tuli ilmi, että opiskelijoita huolestuttavat monet asiat: tavoiteajassa valmistuminen,
pedagogiset opinnot yms.
Sopo
Opintotukitoimisto poistuu 2017. Huhu kertoo, että sairauspäivärahalla on oleva mahdollista tehdä
”vähän” opintoja.
Talous
Roo
menee
talousvastaavien
koulutukseen.
Rekisteröitymättömien
yhdistysten
talousproblematiikkaan saadaan toivottavasti selkoa. Tilinpäätös tehty, pientä häikkää havaittu.
FOKS:iin haetaan rahaa. Samoin Ateena-excursioon.
Kulttuuri
Suunnitelmat jatkuvat kunnianhimoisina. Näytelmien katselemisesta puhuttiin. Kutsu käy
aatoslaisille: tulevaan zineen kaivataan piirtäjiä ja kirjoittajia! Näitä asioita koskien on tulossa
kyselyjä.
Liikunta
Aatos voitti Staabin futsalissa. Draamaa oli pelissä! Luistelupuolicooper halutaan järjestää. Paljon
tapahtuu. Avantoon halutaan päästä.

Elokuvapiiri
Ensimmäinen kerta oli jymymenestys. Excursio Tampereen lyhytelokuvafestivaaleille on
suunnitelmissa. Myös ehdotuksia ohjelmistoa koskien otetaan vastaan!
Kv-asiat
Vaihtarit ovat edelleen innokkaita. Elina on kestinnyt uusia ja vanhoja vaihtareita laskiaispullin.
Otetaanhan vaihtarit mukaan! Englanninkielinen kommunikaatio on sallittua!
Ympäristö
Aatos tekee reilun kaupan sitoumuksen, ja ympäristövastaava Kuisma nimitetään yksimielisellä
päätöksellä ”reilu kauppa –jäbäksi”. Aatos sitoutuu täten tukemaan reilua kauppaa toiminnassaan.
Mahdollisuuksien mukaan suositaan reilun kaupan tuotteita ja promotaan asiaa. Tulossa on myös
jokin banaanitempaus.
Viljelypalstan valloitus tapahtuu toukokuussa.
KEHY
Tarkoituksena edelleen kerätä suurempi potti, ja ostaa jotain isompaa ja parempaa kuin vuohi. Kaivon
voi suoraan unohtaa. Myös terveysvalistuspaketti on aivan liian kallis, sillä Aatos vaarantaisi
terveytensä juomalla 400 euron edestä tölkkejä tyhjiksi.
Tasa-arvo
Roo on ollut Tinderin (sic!) kautta Vattuun yhteydessä vessatempauksen tiimoilta. Vivaa kysyttiin
mukaan. Pirkanmaan Seta saattaa lähteä tähän, ja Roolla on live-yhteys sinne. Seta saattaisi tarjota
rahaa ja ulkopuolinen auktoriteetti tuo vakuuttavuutta. Toivotaan, että Tamy symppaa, vaikka ei
lähtisikään tällaiseen radikalismiin.
Platoninen painiseura
Annan ja Milka Hanhelan alustukset tulevat. Lisää alustajia kaivataan! Ilmiantakaa mahdolliset
alustajat! Henri Halonen ilmoittautuu. Viime kerralla (kun humalainen lumiukko aiheutti pahennusta)
Henrin alustus oli vetonaula.
Tuutorointi
Tuutorit kouluttautuvat. Vanhat tuutorit järkkäävät viimeisen voimainponnistuksensa ja vievät
fuksinsa keilailemaan 8.4.2016.
Muut esille tulevat asiat
Hallituslaiset lähettäkööt halutessaan naamakuviaan osoitteeseen riku.vienonheimo@gmail.com.
Uuden hallituksen tiedot päivitetään täten nettiin.
Aatoksen rekisteröityminen otetaan tulevaisuudessa taas kerran puheeksi.
Kokous päättyi klo. 18.25.

