
Mephiston hallituksen kokous 10.4.2017 kello 14, Ylä-Ruthin kabinetti 

Paikalla

Hanna-Kaisa Paananen (Ympäristövastaava)

Ruben Mustonen (Sihteeri)

Tiia-Mari Hovila (Rahastonhoitaja)

Sari Hietamäki (Sosiaalipoliittinen vastaava)

Mikael Kattelus (Tapahtumavastaava)

Olli-Pekka Paananen (Kulttuurivastaava), (poistui klo 14:28)

Akseli Ekola (Puheenjohtaja)

Sini Tiihonen (Varapuheenjohtaja & Tiedottaja)

Anna Penttilä (Koulutuspoliittinen vastaava)

Samu Kinnunen 

Niklas Hintsa

Hanna Muroma (SYY)

Sinttu Kauhanen (SYY)

Oskari Vesterinen

1. Kokouksen avaus

Kokous avataan kello 14:05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokousvirkailijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Tiia-Mari Hovila sekä Samu Kinnunen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään sellaisena kuin se on.

5. Vastaavien kuulumiset

5.1 Puheenjohtaja



Akseli kertoi käyneensä muutamassa kokouksessa. YFI:n kattojärjestöllä, jota nyt toistaiseksi kutsutaan 
kattojärjestöksi, on ollut kaksi kokousta. Akselin mukaan siellä oltiin mietitty muun muassa, mitä tehdään 
tapahtuma -ja koposektorilla. Anna tiesi kertoa, että suur-kopo tullaan valitsemaan, suur kopo kuulemma 
käy isommissa kokouksissa ja välittää tietoa ainejärjestöjen kopoille. 

Akseli siirtyi tästä kertomaan, että linjapaperi pitäisi pikkuhiljaa kirjoittaa valmiiksi. Fuksitapahtumasta ja 
pääsykoepäivästä oli myös ollut puhetta, jonkinlainen meet & greet-tapahtuma on Akselin mukaan 
suunnitteilla, jossa uudet ja mahdolliset uudet opiskelijat voivat tavata. Anna selvensi syksyn tapahtumia 
kertomalla, että ensimmäiset kaksi viikkoa ovat YFI:n yhteisiä tapahtumia, ei ainejärjestöjen. Hannalla oli 
asiasta tietoa ja hän kertoi, että vastuu kiertäisi ainejärjestöillä ja Fokus olisi ensimmäisenä. Asia otetaan 
vielä puheeksi. 

Laitoskokouksessa ei ollut Akselin sanoin mitään meille tärkeää, kattojärjestöstä oli ollut jotain puhetta. 
Tiedekunnan katselmuksessa oli ollut Akselin mukaan lähinnä tiedekunnan itsekehuskelua rehtorille, ei 
varsinaisesti meitä koskevia asioita. YFI on kuulemma hyvä laitos (pitää paikkansa). Sikariklubissa oli 
selvinnyt, että muillakin ainejärjestöillä on vastaavanlaisia ongelmia mitä Mephistolla, muun muassa 
Imagolla (yhteisöviestintä siirrettiin Kauppakorkeaan), Akseli kertoi. Lisäksi vielä yleisavustushakemus on 
lähetetty JYY:lle, sieltä tulee Akselin mukaan rahaa.  Akseli tiedotti meillä olevan nyt kannatusjäsenyys. 
Lopuksi Akseli kertoi, että 19.4. on laitosaamiainen ja että viime laitoskahveilla puhuttiin muun muassa 
opettajien palautteenannosta sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisistä tapahtumista. 

5.2 Varapuheenjohtaja

Sini kertoi, ettei mitään kummempaa ole ollut. Varapuheenjohtajalla ei ole ollut tekemistä. 

5.3 Agitointi

Sini jatkoi eri roolissa, Mephistolla on nykyään Instagram-tili, jonka haltija Sini yksin on. Sini kysyi, onko 
muita kiinnostuneita ottamaan Instagram-tilin haljuuden itselleen. Oli hiljaista. Sinttu ehdotti, että 
WhatsApp-ryhmään voisi laittaa kuvia ja sitä kautta Instagramiin. Hanna-Kaisa lisäsi tähän, että WhatsApp-
ryhmä voisi toimia myös filtterinä sille, mitä kuvia Mephiston Instagram-tilille on soveliasta laittaa. Akseli 
tiedotti vielä, että Mephiston kotisivuja on päivitetty, joitakin kuvia voisi kuitenkin vielä kuulemma lisätä.

5.4 Kolikkeet

Tiia-Mari kertoi, että kaikki risteilymaksut ovat tulleet. Tähän perään hän jatkoi, että kevään budjettia täytyy 
hiukan katsoa, sillä sääntömuutos oli aika kallis. Mahdollista promootiota ja rahankeruuta mietittiin tässä 
kohtaa liittyen toogabileisiin.

Merkkimarkkinat ovat Tiia-Marin mukaan ensi tiistaina, jonne Mephisto on ilmoitettu. Tiia-Mari ei 
kuulemma pääse myymään klo 10-12 välisenä aikana, joten sovittiin, että joku halukas ja kynnelle kykenevä 
voi laittaa Facebook-ryhmään viestiä. Akseli jatkoi tästä kertomalla, että tulevasta saunaillasta unohdettiin 
pyytää maksua, joten vapaaehtoisesta maksusta sovittiin yksimielisesti. Tiia-Mari voi tuoda kirstun paikalle. 

Tiia-Marin mukaan verkko-opetuskeskustelu oli mennyt hyvin. Siellä oltiin keskusteltu ja ideoitu tulevasta 
opetuksen toteutuksesta, Tiia-Mari kertoi. 



5.5 Koulutuspoliittiset tapahtumat

Anna tiedotti, että OPS-työ on vielä kesken. Tutorit on kuulemma valittu, Anna on Mephiston ensi syksyn 
tutor. Opinto -ja tiedevaliokunnan kokouksessa oltiin Annan mukaan kerrottu, millä perustein uusi rehtori 
valittiin. Hanna-Kaisa tiesi, että uusi rehtori oli pyydetty virkaan. Anna kertoi lopuksi, että suurkopo ja 
kattojärjestöjuttuja hommaillaan. 

5.6 Sosiaalipoliittiset seikat

Sari selosti, että sopo-kokouksessa oltiin käyty muun muassa syrjäytymiseen liittyviä asioita, kokous oli ollut 
hyvä. Viimekertainen verenluovutus oli mennyt Sarin mukaan hienosti, Mephisto oli voittanut 
osallistujamäärällään Fokuksen! Ensi syksylle oltiin Sarin tiedon mukaan mietitty yhteistä 
verenluovutustapahtumaa Fokuksen kanssa, mutta viimekertaisen perusteella tälle ei Sarin mukaan olisi 
ehkä tarvetta. 

Sopo-kokouksessa Sari oli ilmoittautunut mielenterveyspäiville – Sari toivoisi sinne filosofia puhumaan. Tiia-
Mari ehdotti Pietaa puhumaan, sillä hän on kuulemma hyvä puhumaan ja tietää asioita. 

Tiia-Mari otti vielä verenluovutukseen liittyen esille, jos verenluovutukseen mennessä, kuka ja milloin sinne 
meneekään, voisi ilmoittaa olevansa Mephistosta, Mephiston kunnian vuoksi. Sari jatkoi tästä, että 
kantasoluluovutusta voitaisiin promota, erityisesti nuorille miehille olisi kysyntää. Sini tiivisti tähän liittyen, 
että verenluovutustapahtuma on siis kerran kesällä, kerran syksyllä. Lopuksi Sari mainitsi opintotuen 
muuttuvan syksyllä. Tästä tulee kuulemma myöhemmin tietoa. Tästä seurasi yleistä keskustelua siitä, onko 
opintotuen muutokset hyvä vai huono asia. 

5.7 Ihmiskunnan ja luonnon välisen harmonian edistämisen sektori

Hanna-Kaisa tiedotti, että Ympäristövaliokunnan luontotapahtuma on tulossa 8.5. Siivouspäivä on tiedossa 
9.5., josta Hanna-Kaisa kertoi ottavansa selvää. Mephisto kuitenkin ilmoittautuu. Hanna-Kaisa jatkoi, ettei 
päässyt viime Ympäristövaliokunnan kokoukseen. Sini muistutti viime viikkoisesta luontoretkestä, joka oli 
kuulemma menestys. Osallistujia oli yhteensä 14 ja retki oli antoisa, Sini virkkoi. 

5.8 Ruumiinkulttuuri

Minna ei ollut kokouksessa paikalla. Hän lähetti kuitenkin internetin välityksellä Hanna-Kaisan puhelimeen 
terveiset. Minna pyysi ottamaan vapputapahtuman puheeksi, vaikkei itse ollut fyysisesti paikalla. 
Vapputapahtuman päivää ei ole päätetty, ja Hanna-Kaisa sanoi Minnan ottavan päivämäärästä selvää. Viime 
vuonna järjestetty futis oli ollut ihan kivaa, mutta pelottavaa, Hanna-Kaisa jatkoi. Liikuntavuoron avainten 
luovuttaminen ei ole edistynyt, Akseli kertoi. 

Ratsastustapahtumaa oli edelleen toivottu. Liikuntatapahtumia ei ole tulossa lähiaikoina, Sini harmitteli. 
Kokouksessa esitettiin liikuntatapahtumiin liittyviä ideoita. Sini ehdotti boulderointia. Oskari ehdotti parkour
kokeilukertaa. Se ei Oskarin mukaan maksa paljoa. Tämä herätti kiinnostusta. Akseli toivoi kevään tullen 
pesäpalloa. Hanna-Kaisa toivoi erinäisiä pihaleikkejä. Hanna-Kaisa laittaa Minnalle tietoa eteenpäin.

 5.9 Kulttuuri laajasti ymmärrettynä



Olli-Pekka sanoi ytimekkäästi, ettei hänellä ole asiaa. Hän ei kuulemma käynyt viime kulttuurivaliokunnan 
kokouksessa. Teeleiditapahtuma oli onnistunut. Kaikki olivat samaa mieltä. Olli-Pekka kertoi ideoinnin 
jatkuvan kevään mittaan. 

5.10 Tapahtumat

Mikael aloitti kertomalla, että tapahtumatoimikunnan kanssa oli pidetty pieni neuvottelu. Saunailta on 
Mikaelin mukaan OK, laskun pitäisi tosin vielä saapua Mikaelille. Toogabileistä on kokous ensiviikolla muiden
osallisten tapahtumavastaavien kesken. Viinit ovat hoidossa, Mikael lisäsi. Toogabileet ovat siis 
tapahtumassa Corpuksen ja Sanen kanssa, historianopiskelijoita ei kuulemma kiinnostanut, Mikael 
harmitteli. Tila on kuulemma vuokrattu ja budjetti suunniteltu. 

Mikael painotti, että vapusta täytyy keskustella. Vappuolympialaiset on kuulemma järjestetty useana 
vuonna. Hanna-Kaisa toivoi simaa ja munkkia. Sini sanoi, että voi hoitaa asiaa. Yhdessä mietittiin, että simaa 
ja munkkia voisi nauttia ulkona tai kasvistossa. Akseli selvensi, ettei Mephistolla ole ollut varsinaisia 
vappuperinteitä. Hän jatkoi kertomalla, että vappupäivänä mennään harjulle, jonkun täytyy muistaa ottaa 
lippu mukaan. Jos paikalle menee ajoissa, aluetta ei Akselin mukaan tarvitse varata. 

Mikael otti puheeksi kotiapprot. Ajankohta olisi hyvä vapun jälkeen, vko 19 mahdollisesti. Mikael pohti, 
kenen asunnot ovat tässä käytössä. Jonkinlainen vapaa ilmoittautuminen olisi hyvä, Mikael mietiskeli. Kylmä
sota -bileistä on kuulemma tiedossa neuvottelua muiden ainejärjestöjen kanssa. Mikael muistutti myös 
mökkibileistä, joiden ajankohta siirtyy syksylle. Aikaa ja rahoitusta mietitään Mikaelin mukaan myöhemmin.

Akseli otti puheeksi lautapeli-illan. Sen ajankohdaksi mietittiin ensiviikon keskiviikkoa tai torstaita. Ne ovat 
Oskarin läksiäiset samalla, Oskari mainitsi. Akseli myös tiedotti meidän tukeneen JyväSpeksiä. Ryhmäliput 
ovat Akselin mukaan vielä halvempia, 5€/kpl. Tälle mietittiin ajankohtaa. Yhdessä päädyttiin perjantaihin 
21.4. Akseli oli puhunut Rissasen Samin kanssa yläkaupungin yöstä. Viime vuonna siellä oli kuulemma ollut 
Mephiston pöytä ja mietittiin, olisiko sellainen tänäkin vuonna. Akseli juttelee asiasta Samin kanssa, jos 
ideoita tulee. 

10.1 Kevätjuhla

Kevätjuhlan ajankohdaksi sovittiin alustavasti vko 20, keskiviikko. Tilaksi mietittiin yhdessä Lyhtyä, sillä se on 
Akselin mukaan ollut aiemminkin. Se on myös halpa. Hanna-Kaisa toivoi tarjoiltavaksi papupyöryköitä. Tiia-
Mari huomautti perään, että jos tuona ajankohtana on huono keli, kaikki eivät mahdu sisälle Lyhtyyn. Tiia-
Mari kuitenkin tokaisi, että sopu sijaa antaa. Mikael lupautui varaamaan tilan. Juhlasta on kuulemma avoin 
kokous myöhemmin. Tässä vaiheessa Hanna-Kaisa otti puheeksi tämän vuoden eettisen linjauksen. Seurasi 
hiljaisuus. Tähän todettiin yhdessä, että eettinen linjaus on siis sama kuin edellisenä vuonna. Akseli 
huomautti vielä, että mikään Metallica ei mahdu soittamaan Lyhtyyn. Jonkinlainen livemusiikki olisi 
kuitenkin kiva. Asiaa mietitään vielä.

5.11 Kansainväliset suhteet

Anna tiesi, että KV-tutorit ovat valittu. Oskari ei päässyt, mutta Meri pääsi. Akselin mukaan tämä on hyvä 
asia. Siis, että Mephisto sai KV-tutorin

6. SYY-asiat



Sinttu kertoi, että luentokahvit ovat 9.4. klo 12:30. Vappusitsit ovat tulossa 26.4., jos osallistuminen 
jännittää, paikkatoiveita voi laittaa kuulemma Sintulle. Facebookista löytyy tapahtumasivu, Sinttu jatkoi. 
Työttömyyskassasta on tulossa lisää infoa myöhemmin. Hanna jatkoi kertomalla yhteiskunta-alan 
sponsorointihakemuksesta. Se tulee kuulemma syksymmällä. Muun muassa JyväSpeksi on saanut 
sponsorointirahaa, Sinttu vastasi Akselin esittämään kysymykseen. Sinttu ehdotti, että Sarin mainitsemaan 
mielenterveyspäivään voisi hakea rahoitusta. 

7. Raportti Theseuksen laiva -risteilyltä

Akseli aloitti kertomalla risteilyn olleen menestys. Risteilyllä allekirjoitettiin Käpyrauhasen perustamiskirja. 
Tästä Akseli jatkoi kertomalla, että perustamiskirja allekirjoitettiin yksilöinä (puheenjohtajat), sillä 
puheenjohtajat eivät voi allekirjoittaa sitoumuksia ainejärjestöjen puolesta ilman niiden hallitusten 
hyväksyntää. Akseli kysyi, hyväksytäänkö perustamiskirja. Akseli lukee muutaman rivin perustamiskirjaa 
ääneen. Perustamiskirja hyväksytään yksimielisesti. Tähän liittyen Akseli nosti esille kaksi ajankohtaista 
asiaa. 

Ensimmäinen oli mahdollinen Käpyrauhasvastaava. Tämä tarkoittaa, että hallituksessa olisi yksi henkilö, joka 
tiedottaisi siihen liittyvistä asioista. Akseli kysyi, haluaako joku vastaavaksi. Mikael ehdotti Akselille, että 
Akseli itse olisi vastaava. Tämä sopi Akselille. Tätä mietitään tulevaisuudessa tarkemmin, vastaava voisi 
tulevaisuudessa olla esimerkiksi varapuheenjohtaja. Toinen asia oli yhteinen Facebook-ryhmä kaikille 
filosofeille Suomessa, Akseli kertoi. Akseli myös tiesi, että jonkinlainen yhteinen joka kevät järjestettävä 
tapahtuma on suunnitteilla. Sitä mietitään jatkossa. 

Tärkeä juttu oli myös Akselin mukaan se, mitä Käpyrauhasen perustamiskirjalle tehdään. Vaihtoehdoksi 
mietittiin muun muassa laminointia. Akseli lupasi selvittää asiaa ja lupasi samalla, että paperi tulee 
säilymään, sillä se on perintökalleus. 

8. Laitoskahvit

Seuraavat laitoskahvit ovat 24.4. klo 12-14, paikkana sama OPK 136, Sini tiedotti. Sini muistutti samalla, että 
Facebookiin tai WhatsApp-ryhmään voi laittaa keskusteluaiheita ennen laitoskahveja. 

9. META

Oli hiljaista. Samu Paajanen asteli kabinettiin ja kysyi, oliko kesästä vielä puhetta. Kesästä oli ollut puhetta, 
Samulle kerrottiin ja Samu poistui paikalta. Samu on kertonut, että kesällä voisi hänen toimestaan olla 
puistofilosofiaa Kirkkopuistossa.

10. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään. 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään alustavasti 3.5.2017, kello 16.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään kello 15:27.



Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan, ja vakuutan sen oikeaksi:

Akseli Ekola, pöytäkirjantarkastaja

Tiia-Mari Hovila, pöytäkirjantarkastaja

Samu Kinnunen, pöytäkirjantarkastaja


