
Mephiston hallituksen kokous 9.11. 2017 kello 16:15, Ilokivi

Paikalla:
Mikael Kattelus (Tapahtumavastaava)
Akseli Ekola (Puheenjohtaja)
Anna Penttilä (Koulutuspoliittinen vastaava) (poistui 16:54)
Ruben Mustonen (Sihteeri)
Sini Tiihonen (Varapuheenjohtaja & tiedottaja)
Hanna-Kaisa Paananen (Ympäristövastaava) (poistui 17:43)
Ilmari Räisänen
Santeri Kytöneva (poistui 17:37)
Tuomas Suolahti (poistui 16:54)
Niklas Hintsa

1. Kokouksen avaus
Kokous avataan kello 16:20.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokousvirkailijoiksi valitaan Sini ja Hanna-Kaisa.

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 

5. Vastaavien kuulumiset

5.1 Puheenjohtaja
Akseli aloitti kertoen ensi viikolla pidettävästä kokouksesta Fokuksen ja Puolueen kanssa, missä 
käsitellään ainejärjestöjen tulevaa yhteistyötä ja muita tulevaisuuden asioita. Akseli menee sinne. 
Toissa päivänä Akseli kävi Sikariklubilla, siellä oltiin kyselty neuvoja JYY:n yleisavustuksen 
uudistamiseksi. Siellä oli ollut myös ilmaista ruokaa. Rahan jakautuminen ainejärjestöjen kesken oli 
kuulemma yksi kuuma kysymys. Avustussumman kasvattaminen myös puheenaihe sekä isojen 
ainejärjestöjen yleisavustuksen tarve. Sikariklubissa mietittiin lisäksi järjestötoimijoiden lisätukea 
sekä opinto-ohjausta. Yleisavustuksen hakulomake aiotaan ainakin uudistaa. Akselin mukaan 
tapaamisessa korostettiin myös pätevän rahastonhoitajan merkitystä. Muillakin ainejärjestöillä on 
ollut vaikeuksia uuden hallituksen kasaamisessa.
Akseli muistutti järjestöaktiivien virkistysillasta, joka on tässä kuussa. Siellä on ilmaista ruokaa ja 
pääsee pomppimaan trampoliinille. Vielä on tilaa ilmoittautua mukaan.
Akseli muistutti myös Kasviston siivoamisesta. Siellä voisi siivoja ja kerätä omat tavarat joskus. 
Mephiston tavarat voisi inventoida joku kerta.

5.2 Varapuheenjohtaja 



Sini kertoi, ettei kummempia. Sini oli pari viikkoa sitten järjestöaamiaisella, missä puhuttiin 
testamenteista ja uuden hallituksen perehdyttämisestä. Sini ehdotti, että testamenttien yhteistä 
kansiota voisi miettiä Mephistolle. Akseli jatkoi pohtimalla miettien yhteisen perehdyttämisen 
tarvetta. Ajankohta voisi olla esimerkiksi vuosikokouksen jälkeen. Asiaa katsotaan myöhemmin. Sini
muistutti, että hyvä testamentti säästää toisen aikaa.

5.3 Tiedon antaminen 
Ei uutta tältäkään saralta, Sini jatkoi. Sini oli laittanut Mepkahvia-ryhmään viestiä. Akseli muisti nyt 
kertoa asian, jota ei ollut muistanut kertoa aiemmin - Mephiston Facebook-tili on henkilötili. Tästä 
on ollut pieniä ongelmia tapahtumanjärjestämisessä, mutta ei kuulemma muuten. Asialle ei 
Akselin puolesta tarvitse tehdä mitään. Akseli muisti myös kertoa, että ilmeisesti yliopiston 
viestinnästä on huomattu, ettei opiskelijoita saa oikein tavoitettua nykyään. Viestintäkanavia on 
paljon eivätkä opiskelijat lue sähköpostia. Ongelman laajuudesta ei tietoa, mutta se on huomattu 
kuitenkin, Akseli lisäsi. Rehtori oli myös kuulemma kertonut, että yliopiston sisäinen infraverkko 
tulee, mikä saattaa tosin olla vain henkilökunnalle. 
Sini kysyi, millaiselta Mephiston sähköpostilista vaikuttaa. Ilmari kommentoi, että aika paljon 
viestiä tulee. Viestinnästä keskusteltiin yleisesti kokouksessa. Mephiston tiedotus kulkee kuitenkin 
hyvin. 

5.4 Ekonomia
Tiia-Mari ei ollut paikalla, mutta laittoi kuitenkin viestiä. Rahatilanne ihan hyvä. 180 euroa tipahti 
tilille fuksisitseistä. Se on hyvä uutinen. Fuksisaunan velkaa ei ole kuulunut vieläkään, joten se on 
luultavasti unohtunut. Rahaa tulee käyttää kuitenkin viisaasti, Akseli muistutti.
FOKSeista jää Mephistolle 70 euroa maksettavaksi. Akseli ja hallituslaiset totesivat sen olevan ihan 
ok summa. Laitos antaa 100€ ja JYY 80€. Koko budjetti on 250 euroa. 
Vuosijuhlat on FOKSien lisäksi oikeastaan ainut iso juttu, mikä on tulossa vielä. Akseli pohdiskeli 
rahansäästöä myös vuosijuhlien kohdalla. 
Megazone-tapahtuma on tulossa myös. Kokouksessa päätettiin, ettei Mephiston tarvitse tukea 
tapahtumaa, koska se saa JYY:n liikunta-avustusta. 
Tee-tapahtuma tulossa, mutta se menee kunkin omaan piikkiin. Ei siis rahareikää. Hallituksen 
mahdolliseen virkistysiltaan voisi varata pikku budjetin.
Akseli kertoi ratkaisseensa tilinpäätöksen tekemisen. Tilinpäätöstä ei hyväksytä tammikuussa, vaan 
helmikuussa. Silloin pidetään ylimääräinen vuosikokous. Homma menisi näin sääntöjen mukaan, ja 
Tiia-Marille jää aikaa tehdä tilinpäätös vuodenvaihteen jälkeen. 

5.5 Koulutuspolitiikka
Anna kertoi huomenna järjestettävästä koulutusinfopäivästä, jonne ei tiedettävästi ole menossa 
yhtäkään filosofian opiskelijaa edustamaan. Harjoitteluinfo pidetään 13.11. salissa L304 kello 14-
16. 16. Päivä järjestetään myös ohjauskioski, paikkana OPK338 kello 14-15:30.
Anna jatkoi kertomalla muiden YFI-Kopojen kanssa tapaamisesta, missä oltiin keskusteltu 
yhteistyöjutuista ja Suur-koposta. Suur-kopo -systeemi on saanut kiitosta laitoksen puolelta. 



Informaation jako on muun muassa helpottunut. Ongelmana on kuitenkin systeemin jatkuvuus, 
kun ensi nykyinen Suur-kopo jättäytyy tehtävästään. Pesti vie kuitenkin jonkin verran aikaa, ja vaatii
hyvää yhteydenpitoa kaikkien kopojen välillä.
Anna kertoi myös, että muiden kopojen kanssa keskusteltiin laitoksen henkilökunnan erään 
henkilön negatiivisesta asenteesta, joka on ollut esillä aiemminkin. Henkilö suhtautuu kuulemma 
epäsuotuisasti opiskelijoihin. Akseli kysyi, onko asiaan puututtu. Annan mukaan ei vielä, mutta 
asiaan kyllä puututaan, kun tiedetään miten. 
Akseli kertoi käyneensä opintovaliokunnan kokouksessa toissa päivänä. Rehtorikin on ollut siellä 
paikalla. Akselin mukaan siellä oli paljon asiaa. Korppi korvaantuu Sisu-nimisellä järjestelmällä, joka
tulee käyttöön ehkä jo vuoden päästä. Akseli tiesi, että sama järjestelmä tulee käyttöön myös 
Tampereella, ja joissain muissakin yliopistoissa. Asiasta kuulunee lisää myöhemmin.
Akseli jatkoi kertoen, että pääkirjaston remontti on myös tulossa joskus, opiskelijoita kaivataan 
suunnitteluun. Sini ehdotti, jos tästä voisi kysyä seuraavilla laitoskahveilla. Virallista tiedotusta ei 
ole vielä tullut. 
Akseli kertoi, että X-rakennuksessa ja MaD:ssä on ilmennyt sisäilmaongelmia. Parannuskeinoa 
etsitään, ei remonttia tule kuitenkaan. Rehtorikin oli yllättynyt kuullessaan, että sisäilmaongelmia 
oli näin paljon. Ilmari kysyi, onko kirjaston remontin syy sisäilmaongelma. Akselin mukaan 
luultavasti peruskorjaus kuitenkin. 
Rehtori sanoi myös, että yliopisto etsii keinoja auttaa ainejärjestöjä uuden opetussuunnitelman 
kanssa. Hän myös kertoi aikovansa varmistaa, että ainejärjestöistä pidetään huolta. 
Akseli tiedotti, että Hyvä ope -kilpailu on myös meneillään. Voi siis ilmiantaa jonkun hyvän 
opettajan. Akseli laittaa tiedoston Mephiston hallituksen Facebook-ryhmään.

5.6 Sopo
Sari ei ollut paikalla. Lähetti terveiset, ettei kummempaa. Verenluovutus meni hyvin, Mephisto saa 
kunniakirjan, sillä neljä luovuttajaa saatiin täyteen. Sari oli muistuttanut, että ensi torstaina 
keskustellaan seksuaalisesta häirinnästä kirjastolla.
 
5.7 Ympäristövastaava 
Hanna-Kaisa ei päässyt ympäristövaliokunnan viime kokoukseen. Sieltä ei ole vieläkään tullut 
pöytäkirjaa luettavaksi. Hanna-Kaisa tiedotti tarkkailevansa ympäristökilpailun avautumista. 
Akseli puhui vielä JYY:n yleisavustuksesta Akseli. Sikariklubilla oltiin pohdittu, että 
ympäristömerkistä on tullut itsestäänselvyys, josta saa vähän lisää rahaa. Sikariklubilla kuulemma 
mietittiin, miten merkin tavoitteiden noudattamista voisi jotenkin konkretisoida. Kokouksessa 
pohdittiin, onko ympäristömerkki kuitenkin jonkinlainen kannustin, josta saa rahaa jonkun verran 
kilpailun voittamisesta tai yleisesti.

5.8 Taukojumppa ja liikunta-asiat



Minna oli sanonut tänään, että megazone-tapahtuma toteutuu. Jokainen osallistuja maksaa 
osallistumisensa itse, mutta JYY:n liikunta-avustusta saadaan n. 3€ per osallistuja. Akseli muistutti 
liikuntavuorosta. Megazone-tapahtuman ajankohta on 30.11 tai 1.12. Neljän jälkeen. Minna laittaa 
viestiä myöhemmin.
 
5.9 Kulttuurivastaava
Olli-Pekka ei ole paikalla, mutta jätti viestin. Tee-tapahtumasta oli puhetta, voitaisiin mennä 
vaikkapa uuteen Tea-Houseen. Ajankohtaa mietitään vielä 
Olli-Pekka ei ole vielä puhunut seuraavasta Symposiumista. Akseli sanoi kyselevänsä Olli-Pekalta. 
Symposium on kuitenkin Olli-Pekan vastuulla.
Akseli oli puhunut viime viikonloppuna Tuomaksen (Aatoksen puheenjohtaja) kanssa siitä, voisiko 
Skype-lukupiiriä järjestää. Se olisi mahdollista. Tällainen idea siis. 
Niklas kysyi, millä tasolla Käpyrauhanen on olemassa. Siitä puhutaan myöhemmin kokouksessa. 
Akseli tiedotti artikkelihaun olevan käynnissä Paatos-lehteen. 
Sini kysyi, onko mitään lukupiirejä meneillään tällä hetkellä. Ei Akselin mukaan sen kummemmin, 
joten Mephisto voisi tehdä asian eteen jotakin. Lukupiirien suorittamisesta puhuttiin kokouksessa 
yleisesti. Hallituslaiset kertoivat Ilmarille, miten homma lukupiirien osalta toimii meidän laitoksella.

5.10 Tapahtumat
Mikael aloitti kertomalla, ettei ole saanut mitään vastausta tilapalveluilta vuosikokouksen 
järjestämisen suhteen. T-rakennuksesta voi kuulemma kysyä paikan päällä, Akseli tiesi. Akseli myös 
sanoi voivansa laittaa myös viestiä menemään.
Tilapalveluiden suhteen ei ole kuulemma saatu selvyyttä JYY:n puolesta. Akseli on toiveikas, että 
tila-asioihin saadaan selvyys. Akseli mietti mahdollisten säästöpaineiden olevan taustalla.
Mikael jatkoi kertomalla Saturnaalien teemasta. Mikaelin mukaan siellä tulisi olla ainakin näyttelyä.
Improvisaatioteatterin voisi Mikaelin mukaan kasata vaikkapa hallituslaisista. Sari voisi tietää 
asiasta. 
Akseli kysyi, saadaanko Saturnaaleille joulupukki. Jesse saattaa suostua. Joululahjojen vaihdosta 
puhuttiin myös. kirjojen vaihtamisesta oltiin puhuttu aiemmin. Akseli kysyi, voisiko olla joku muu 
kuin kirja. Mikael sanoi kyllä.  
Facebook-tapahtumaan voisi kirjoittaa niin, että jokainen joka tuo paketin saa paketin. 
Mikael mietiskeli myös musiikkiesitystä, mutta sitä ei kerkeä enää harjoittelemaan. Mikael jatkoi 
miettimällä mahdollista antiikkitietovisaa. Myös perinteistä vuohen roolia mietitään vielä. 
Suunnittelua jatketaan ensi viikon alussa. Jos Jesse ei suostu pukiksi, Mikael lupautui hoitamaan 
jonkun roolin.
Viini saadaan ja ruokaa tulee, eli se puoli on kunnossa. Sini mietti voisiko Suvi voisi tehdä kakun. 
Suunnitellaan vielä. 
Akseli muistutti jälleen lautapeli-illasta. Ajankohta 22.11., paikkana Vakiopaine. Akseli muistutti 
vielä, että vuosijuhlakuvion suunnittelu pitää aloittaa pian. Ruthin-vintti on vielä yksi 
paikkavaihtoehto, joskin kallis. 



5.11 KV
Ei kummempaa. Oskari on ehkä lupautunut toimimaan KV-vastaavana ensi vuonna. 

8. FOKS-asiat
Akseli tiivisti nykyisen tilanteen: Fokseihin on kaksi viikkoa aikaa, tilat on varattu jo ja 
rahoituskuviot hoidettu. Viisi puhujaa on varmistunut lauantaille, kolme perjantaille ja joitakin 
kiinnostuneita. Hyvällä mallilla siis. 
Sini kysyi tiedottavatko muut kaupungit Fokseista. Kyllä ilmoittavat kuulemma. 
Roni saa ehkä julisteen valmiiksi, ehkä ei. 
Niklas kysyi Käpyrauhasesta. Foksien aikaan pidetään Käpyrauhasen kokous, jossa puhutaan 
Käpyrauhasen tulevasta roolista ja tapahtumista.
Ruoka-allergioista ei ole tullut yhtään ilmoitusta, Akseli lisäsi.
Akseli jatkoi vielä kertomalla, että seminaarin aikataulun puitteissa kovinkaan montaa uutta 
puhujaa ei voida enää ottaa.
 
9. SYY-asiat
Sinttu ei saapunut kokoukseen. Ei siis kummempaa, paitsi YKA:n vaalit ovat käynnissä tällä 
hetkellä.
 
10. Vuosikokous
Ajankohta pitäisi sopia pian, alustava päivämäärä viikolla 48. 27.11 – 3.12. välisenä aikana. 
Kokouksessa todettiin, että se viikko on ainut mahdollinen, riippuen megazone-tapahtumasta. 
Uuden hallituksen valinta on kokouksen tärkein asia. Akseli totesi, että erillinen kokous voidaan 
vielä pitää, jos tarve tulee. Puheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja ovat tärkeimpiä 
käytännön kannalta. Akseli toivoi fuksien osallistuvan uuteen hallitukseen. Ilmari kertoi, että 
fuksien kartoittaminen on vaikeaa tällä hetkellä. Muutamakin kiinnostunut olisi jo hyvä. 
Akseli tiedotti, että vuosikokouksessa määritetään, uuden hallituksen astuvan voimaan ensi 
vuoden alussa. Kokouksessa keskusteltiin hallituspaikkojen määrästä. 
Vuosikokouksen alustava päivämäärä on siis 29.112017.

11. Laitoskahvit
Sini kertoi seuraavien laitoskahvien olevan maanantaina 20.11. Opinkivellä klo 12-14.

12. META
Muita esitettäviä asioita ei ole. Sini kysyi vielä perehdytysillasta. Siitä sovitaan vielä 
myöhemmin. Sen lisäksi hallituksen virkistysillasta sovitaan myöhemmin.  
13. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään.
14. Seuraava kokous
Vuosikokous 29.11. Kellonaika ja paikka sovitaan vielä.
15. Kokouksen päättäminen 



Kokous päätetään ajassa 18:00.

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan, ja vakuutan sen oikeaksi: 

Akseli Ekola, puheenjohtaja

Sini Tiihonen, pöytäkirjantarkastaja

Hanna-Kaisa Paananen, pöytäkirjantarkastaja


