
Mephiston hallituksen kokous 12.10. 2017 kello 18, Ylä-Ruth

Paikalla:

Olli-Pekka Paananen (Kulttuurivastaava) poistui 18:37

Mikael Kattelus (Tapahtumavastaava)

Akseli Ekola (Puheenjohtaja)

Anna Penttilä (Koulutuspoliittinen vastaava)

Sari Hietamäki (Sosiaalipoliittinen vastaava)

Tiia-Mari Hovila (Rahastonhoitaja)

Ruben Mustonen (Sihteeri)

Sini Tiihonen (Varapuheenjohtaja & tiedottaja)

Hanna-Kaisa Paananen (Ympäristövastaava) 

Minna Mettälä (Liikuntavastaava)

Ilmari Räisänen

Eerik Mehtälä

1. Kokouksen avaus
Kokous avataan kello 18:03

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokousvirkailijoiksi valitaan Sari Hietamäki ja Tiia-Mari Hovila. Sinillä on uusi kampaus.

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 

5. Vastaavien kuulumiset
5.1 Puheenjohtaja
Mitään sen tärkeämpää ei Akselin mukaan ole tapahtunut. Akseli on käynyt JYY:n 

Sikariklubin kanssa Kaupunginteatterissa. Hän kävi myös JYY:n edustajiston kokouksessa 

viime kuussa, rehtori Keke oli siellä, Kekelle sai esittää kysymyksiä. Siellä puhuttiin muun 

muassa vaihto-opiskelusta ja JYU:n asemasta valtakunnallisella tasolla. Rehtorilla oli ollut 

Akselin mielestä ihan hyviä mielipiteitä. Korpille kuulemma kehitellään uutta korvaavaa 

järjestelmää. Akseli kertoi, että marraskuussa Kopo-kokouksessa sitä kuulemma esitellään. 

Moisio on myös kertonut, että Optima-alusta olisi poistumassa käytöstä.  
Akseli on lisäksi ilmoittanut Boomboxin tilanteesta ja tila-asioista. Tilapalveluilta odotetaan 

selvennystä tilanteeseen. Jos iltakäyttö lopetetaan, sitä pitää vastustaa, Akseli jatkoi. 

Iltakäytön lopettamista oli perusteltu muun muassa sillä, että vahtimestareista ei haluta 



maksaa. Akseli seurailee tilannetta. JYY yrittää neuvotella tilapalveluiden kanssa, jotta 

toiminta yhdenmukaistuisi. Akseli kertoi, että jotkut ainejärjestöt esimerkiksi saavat laskun 

tilan käytöstä ja toiset eivät.
Olemme saaneet YKA:n sadan (100€) euron rahallisen avustuksen työelämätapahtumaan, 

joka on vuoden voimassa. Rahat saa vasta kun tapahtuma on järjestetty, Akseli jatkoi. Lasku 

laitetaan sitten menemään YKA:lle. Sini lisäsi, että SYY haluaisi lisätietoa tästä. Annetaan 

sitten, kun lisätietoa on. JYY:n edustajistovaalit ovat ensi kuussa, seitsemän filosofia on 

ehdolla. Akseli kysyi, laitetaanko Mephiston tiedotuksen kautta lista ehdolla olevista. Tämä 

sopi kaikille kokoustaville. 
5.2 Varapuheenjohtaja
Sinillä ei kummempaa kerrottavaa.
5.3 Tiedon antaminen
Sini jatkoi toisessa roolissaan kertomalla, ettei tiedotuksesta mitään uutta. Mephiston 

Instagram-tilillä on tällä hetkellä 69 seuraajaa. Sini laittoi Ig-tunnukset hallituksen sivuille.
5.4 Afäärit
Tiia-Marin mukaan raharintamalla menee ihan kivasti olosuhteisiin nähden. Käteiskassassa 

oli melkoinen määrä rahaa, jotka siirtyivät tilille ja sieltä Mikaelin mökkimaksuihin. 

Mephistolla on kuulemma kuusi uutta jäsentä, eli 90 euroa lisää rahaa. Hyviä uutisia siis. 

Mephistolla on tällä hetkellä rahaa noin 500 euroa, Tiia-Mari tiedotti. Jotkut ovat kyselleet 

jäsenmaksun suorittamisesta, kun vahvistusta ei kuulunut hallituksen päästä. Ei kuitenkaan 

ongelmaa. Akseli jatkoi kertomalla, ettei fuksisaunan 20 euron velasta ole kuulunut. Ehkä 

unohtunut. Jos Fokuslaiset muistuttaa velanmaksusta, niin sitten pitää maksaa. 

Toivottavasti ei muista.
5.5 Koulutuspolitiikka
Anna aloitti kertomalla, että Hakijan päivät ovat 10.11. Sinne tarvittaisiin kuulemma kaksi 

filosofian opiskelijaa seisoskelemaan. Anna selvensi vielä, että Hakijan päivät ovat uusille 

hakijoille järjestettävä tilaisuus, jossa voi tutustua eri oppiaineisiin. Siellä pitäisi myös haalia

ihmisiä luokseen puhumaan filosofian opiskelusta.
23.10 klo 10-12 järjestetään uuteen opetussuunnitelmaan siirtyvien info paikassa X. Tästä 

infoa myöhemmin. Anna kertoi myös, että ohjauskioskit on nyt käynnistetty. Siellä voi 

kysellä henkilökunnalta opintoon liittyvistä asioista. Seuraava ohjauskioski on kuulemma 

16.11 kello 14-15:30. 
Annan mukaan YFI-laitokselle on tehty laadullinen suunnitelma. Lisäksi uusi 

koulutussuunnittelija on edelleen haussa.
5.6 Sossujutut



Sari ei ole päässyt Sopo-valiokunnankokouksiin, mutta siellä ei ole pöytäkirjojen perusteella

ollut mitään tärkeää. Sovimme, että verenluovutuspäivä katsotaan tapahtumat-kohdassa. 
5.7 Ympäristövastaava
Hanna-Kaisa ei päässyt viime kokoukseen. Siellä ei kuulemma ollut mitään hirveän 

jännittävää. JYY:llä ja ympäristövaliokunnalla on tulossa jonkinlainen kirppis ilokivellä, 

Hanna-Kaisa tiedotti. Hanna-Kaisa lupasi laittaa linkin siitä jakoon. Kolmella eurolla pääsee 

kuulemma myymään. Kaikki menee Hanna-Kaisan mukaan muuten hyvin, maapallo 

menossa huonompaa suuntaan. Akseli kyseli eettisestä lokakuusta. Eettinen lokakuu on 

meneillään, siitä on tiedotettu erikseen.
5.8 Taukojumppa ja liikunta-asiat
Minna kertoi käyneensä lunastamassa avaimen U2: sen YFI:n liikuntavuorolle. Olisi 

kuulemma kiva, jos joku tulisi sinne. Minna on ollut siellä pari kertaa ja Moona oli ollut 

myös siellä.
Minna on miettinyt, että joku liikuntatapahtuma pitäisi järjestää. Yhteinen YFI:n 

liikuntatapahtuma on jäissä tällä hetkellä. Oman tapahtuman ei välttämättä tarvitse olla 

hikiliikuntaa, Minna muistutti. Se voisi olla esimerkiksi keilaamistapahtuma. Oluenjuontia ei

kannata mainita, jos hakee rahoitusta, Hanna-Kaisa muistutti. Hanna-Kaisa jatkoi ideointia 

kertomalla, että Megazone-lasersota olisi tosi kiva. Jos sellainen järjestetään, täytyy maksaa

itse ja ilmoittautumisen on oltava myös sitova, yhdessä pohdiskeltiin. 
Jos joku on halukas, voisi mennä avaamaan oven liikuntavuorolle, jos Minna ei pääse. 

Täytyy odottaa vuoron alkamiseen ja päästää sitten kaikki sisälle. Muuten hälytys voi 

kuulemma laueta, Minna tiesi. Akselin mukaan liikuntavuorosta olisi hyvä tiedottaa välillä. 

Minna tiedotti, että seuraavaksi sähly vuorossa. Liikuntakuvioita selvitellään syksyn aikana.

5.9 Kulttuurivastaava
Symposium järjestettiin maanantaina. Se oli Olli-Pekan mukaan menestys. Seuraavaan 

symposiumiin ei vielä esiintyjää. Olli-Pekalle voi laittaa viestiä asiaan liittyen. Olli-Pekka 

jatkoi ja kertoi, että voisi laittaa lukupiirin pystyyn, jossa käsiteltäisiin kantilaisen filosofian 

peruskäsitteitä. Ensimmäinen kokoontuminen voisi olla parin viikon päästä, Olli-Pekka lisäsi.
Hanna-Kaisa kyseli teetilaisuudesta. Olli-Pekka ei ole kuulemma miettinyt asiaa. 

Teetapahtumaa suunnitellaan marraskuussa tarkemmin.

5.10 Tapahtumat
Mikael aloitti kertomalla, että hän on kysellyt yliopiston tiloja. Ei aavistustakaan missä 

pidettäisiin pikkujoulut tai viinibileet, Mikael jatkoi huolestuneena. Minna väitti, että 



Lillukka olisi valmis kohta. Akselin mukaan se on alkuvuodesta vasta valmis. Minna jäi 

miettimään, oliko nähnyt Lillukasta unta.
Mikael oli ideoinut, että poikkeuksellisesti tapahtumat voisi liittää yhteen, ei olisi niin 

hintavaa. Tila on kuitenkin auki. Opinkivi on tosi kallis, Akseli muistutti. 
Kotiapprot ovat jäissä tällä hetkellä, Mikael jatkoi. Mephiston sitsit ovat myös Mikaelin 

ajatuksissa, vaikka tilaongelma painaa sielläkin. Lyhty voisi olla. Ilokiven alakerta voisi olla 

käytettävissä, Minna muistutti. Sini jatkoi miettimällä, että vuosijuhlat voisi pitää siellä.

Muut tapsat ovat alkaneet kuulemma miettiä, milloin YFI-risteily järjestettäisiin. Alustavia 

päiviä on jo mietitty. Päivämäärät 29.11 ja 13.12 on esimerkiksi ehdotettu Puolueesta. 

Akselin mukaan Mephiston puolesta ihan mikä tahansa päivämäärä sopii tässä vaiheessa. 

Tapahtumien päivämääriä pitäisi lyödä lukkoon pian, vuosi loppuu kesken, Sari muistutti. 

Akseli kyseli tulevista sitseistä. Mikael mietiskeli, mahdollisesti ensi kuun puolessavälissä. 

Mikaelin mukaan tähän kuuhun olisi hyvä järjestää vielä viinibileet tai kotiapprot. Akselikin 

lupautui kyselemään tiloista. Sini ehdotti, että tapahtumista pidettäisiin erikseen 

tapaaminen. Erillinen tapahtuma järjestetään.
Akseli komppasi viinibileiden ja pikkujoulujen yhdistämistä. Ainoa mahdollisuus olisi 

varmaankin marraskuun viimeinen viikko. Vuosijuhlakin lähestyy, Akseli muistutti. Mikael 

mietti ajankohdaksi marraskuun puoliväliä. Minna muistutti, että viini-ihmisille pitää 

tiedottaa ajoissa. Mikael laittaa huomenna tapahtuman alulle. 
Sari toivoi, että kotiapprot voitaisiin sopia nyt. Ajankohta voisi Mikaelin mukaan olla 

syysloman jälkeinen viikko, 26. Päivä esimerkiksi. 
Akseli toivoi, että lautapeli-ilta voisi olla ensi viikolla. Ajankohdaksi sovittiin 18.10. Akseli 

laittaa infoa tulemaan.
Mikael jatkoi summaamalla viime aikojen tapahtumia. Viime perjantaina oli 

taidemuseovierailu, osallistujia oli viisi tai kuusi eli ihan ok. MepHikessä oli Akselin mukaan 

kymmenen ihmistä. Suuntaviivoja on ihan hyvin tuleviin tapahtumiin liittyen.
Sini muistutti vielä verenluovutuksen sopimisesta. Ajankohdaksi mietittiin 31.10. tai 

ensimmäinen päivä marraskuuta. Katsotaan vielä lähempänä, Sari ilmoitti.
5.11 KV ja vaihtarit
Ei kummempaa. Akseli oli laittanut vaihto-opiskelijoille viestiä, kukaan ei vastannut. Kaksi 

vaihto-opiskelijaa on kuulemma liittynyt Mephiston facebook-ryhmään. Kumpikaan heistä 

ei ole myöskään vastannut viesteihin, eikä Akseli ole kehdannut ahdistella enempää. 
Sinin mukaan Alvari unionissa on kuulemma mietitty, että YFI-tutoreiden kanssa voitaisiin 

pyörittää vaihto-opiskelujuttuja. KV-tutoreiden pitäisi saada oman laitoksensa vaihtareita, 

mutta Meri ei ainakaan ollut saanut heitä toimiessaan vaihtarina.



6. FOKS-suunnittelu
Akseli aloitti kertomalla, että tilat varattu FOKSeille. Lisäksi JYY:ltä on haettu rahoitusta 80 

euroa, tähän ei vielä vahvistusta. Laitokselta on tulossa myös rahaa, summaa ei vielä 

sovittu. Puolet kuluista olisi hyvä, Akseli pohdiskeli. Ilmoittautuneita haussa, muutama 

mephistolainen tulossa puhumaan seminaareihin. Julistetta ja muuta vastaavaa on 

kuulemma vielä tulossa. Akselin tietojen mukaan Ilokiven yläkerta on varattu perjantaiksi. 

Päärakennuksen sali on varattu lauantaiksi ja Ruthin vintti lauantaiksi ja sunnuntaiksi. Akseli

ilmoittelee lisää, kun asiat edistyvät. Hyvällä mallilla ollaan.
Sini vielä muistutti, että ruokaryhmä on tulilla fokseille. Jos haluaa niin mukaan voi tulla, 

Sini jatkoi. Akselin sanoin majoittamisesta on tulossa ilmoittautumislistaa tulossa. 
7. SYY-asiat 
Sinttu ei ollut kokouksessa paikalla, mutta Sini kertoi kuulumiset Sintulta saadusta viestistä. 

SYY:n kokous on tulossa ensi viikolla. Tulevana tiistaina alumni-ilta Agoralla, marraskuussa 9.

Päivä Helsinkiin vierailu, siellä on muun muassa sitsit ja työpaikkavierailu. Jyväskyläänkin on

kuulemma tulossa työpaikkavierailu myöhemmin. Facebookissa lisää tietoa. Sini vielä 

muistutti, että laitetaan Mephiston alumnitapahtumasta viestiä SYY:lle.

8.Vuoden 2018 hallituksen valintaprosessi
Akseli aloitti kertomalla tehdystä sääntömuutoksesta, joka aikaistaa vuosikokouksen 

päivämäärää. Tätä päivämäärää pitäisi miettiä, Akseli jatkoi. Esimerkiksi Fokuksella 

vuosikokous on marras- tai joulukuussa. Akseli kysyi mielipidettä hallitukselta. Tiia-Marin 

mielestä vuosikokouksen voisi siirtää joulukuulle niin kuin pari vuotta sitten. Sinin mukaan 

jotkut ovat jo valinneet uuden hallituksen. Sen voi tehdä siis aiemminkin. 
Ilmari kertoi, että fukseilla on ollut kiinnostusta vapaaseen ajattelu- ja keskusteluiltaan. 

Anna paljasti, että opintosuuntauksien esittelytapahtuma on tulossa, mutta päivämäärää ei 

ole vielä. Ilmari kyseli mitä kaikkia tapahtumia Mephisto pitää sisällään. Akseli tiivisti 

kertomalla, että meillä on sellaisia tapahtumia mitä me haluamme pitää. Liikunta – ja 

kulttuuritapahtumiakin, Sini tokaisi väliin. Akselin mukaan fukseille on lähetetty tietopaketti

Mephistosta. Akseli kertoi, että hallitustoiminta ei ole elämää rasittava homma. Fukseja olisi

siis kiva saada hallitukseen. Akseli kyseli alustavaa päivämäärää vuosikokoukselle. Sovimme,

että tarkka päivämäärä katsotaan myöhemmin. Marras-joulukuun taitteessa kuitenkin.
9. Mephiston tulevaisuus
Akselin mukaan viime laitoskahveilla oli hyvä keskustelu henkilökunnan kanssa. Moisio oli 

esittänyt, että kannattaa miettiä, pitäisikö ainejärjestöjen yhdistykset purkaa ja perustaa 

yksi yhteinen yhdistys YFI:n sisällä. Byrokratia vähenisi. Vanhat ainejärjestöt jatkaisivat 



jaostomuotoisina. Tämä oli uusi näkökulma Akselin mukaan, tällaisesta ei olla keskusteltu. 

Moisio oli kuitenkin ehdottanut tätä viime keväänä jo. Tulevaisuus kun on vähän auki, 

Puolueen ja Fokuksen kanssa voisi kokoustaa ja miettiä toimintaneuvoja ja suosituksia 

annettaisiin tuleville hallituksille. Moisio myös kuulemma ehdotti, että YFI:n tulevista 

opiskelijoista yhä useampi uuden opetussuunnitelman myötä painottuu yhteiskunnalliseen 

suuntaan, niin esimerkiksi humanistiselta puolelta voisi houkutella jäseniä Mephistoon. 

Siellä on Moision mukaan varmasti paljon filosofiasta kiinnostuneita. Moision ajatukset 

saivat kannatusta kokouksessa. ”Moision mallia” voisi siis pohtia tulevaisuudessa. 
Akseli jatkoi, että kun hallitus vaihtuu, voisi antaa suuntaviivoja siitä miten kannattaisi 

edetä. Sinin mukaan nykyinen meininki ei ole hallitukselle eduksi. 
Ilmari kyseli, että sisältääkö Moision malli yhden talouden. Ajatus on siis vähentää 

byrokratiaa, Akseli kertoi. Käytännössä siis yksi talous, Tiia-Mari tokaisi. 
10. Laitoskahvit
Seuraavia kahveja ei vielä sovittu, Sini ei ole kerennyt käymään Siukun ja Kristiinan. Parin 

viikon päästä olisi hyvä, Sini jatkoi. 
11. META 
Tiia-Marin mukaan vuosikokouksen päivämäärä tärkeä, koska Tiia-Mari on poissa 

marraskuun lopusta ja joulukuun. Rahastonhoitajaa tarvitaan siellä, koska tilipäätös ei ole 

pikku juttu. Tuomas ja Roni ovat kuulemma tilintarkastajia tänä vuonna, Minna muisti. Sini 

painotti, että tilinpäätös pitää tehdä ajoissa. Akseli mietti, voisiko tilinpäätöksen tekoa 

lykätä jos tarvetta ilmenee. Yhdistyksensäännöissä oli jotain tähän liittyvää, Sini tiesi. Tämä 

pitää selvittää Akseli sanoi. Minna myös tiesi, että vastuunvapaus pitää myöntää 

vuosikokouksessa. Akseli kysyy Puolueelta ja Fokukselta, miten he ovat hoitaneet tämän. 

Asia pitää selvittää ennen kuin päivämäärä lyödään lukkoon vuosikokoukselle. 
12. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja hyväksytään.
13. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 9.11 klo 16:15 
14. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään kello 19:12.

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan, ja vakuutan sen oikeaksi: 

Akseli Ekola, puheenjohtaja



Sari Hietamäki, pöytäkirjantarkastaja

Tiia-Mari Hovila, pöytäkirjantarkastaja


