
Mephiston hallituksen kokous 3.5.2016 kello 16, Lyhty 

 

Paikalla  

 

Joonas Haverinen 

Ella Kemppi 

Tuomas Manninen (saapui kello 16:56) 

Hanna-Kaisa Paananen (Ympäristövastaava) 

Ruben Mustonen (Sihteeri) 

Tiia-Mari Hovila (Rahastonhoitaja) 

Sari Hietamäki (Sosiaalipoliittinen vastaava) 

Mikael Kattelus (Tapahtumavastaava) 

Olli-Pekka Paananen (Kulttuurivastaava), (poistui klo 17:40) 

Akseli Ekola (Puheenjohtaja) 

Sini Tiihonen (Varapuheenjohtaja & Tiedottaja) 

Anna Penttilä (Koulutuspoliittinen vastaava) 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avataan kello 16:07. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Kokousvirkailijoiden valinta 

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Sari Hietamäki sekä Mikael Kattelus.  

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään sellaisena kuin se on. 

5. Vastaavien kuulumiset 

 

5.1 Puheenjohtaja 

  

Akselille kuuluu hyvää, kokouksia ei ole ollut kummemmin, paitsi tiede – ja valiokunnan kokous. 

Akseli kävi laminoimassa Käpyrauhasen perustamiskirjan, jota Akseli omin sanoin säilyttää 

toistaiseksi. Sari oli laminoimisesta katkerana ja pyysi sihteeriä merkitsemään tämän huomion 



pöytäkirjaan. Akseli kielsi tämän huomion. Laminointia oli Sarin mukaan vastustettu, Akseli oli 

käyttänyt asemaansa hyväksi.  

 Käpyrauhasesta sen verran, Akseli tiedotti, että muut ovat jo vahvistaneet Käpyrauhasen 

perustamiskirjan ja valinneet Käpyrauhasvastaavansa, jatkossa he ja ainejärjestön puheenjohtajat 

ovat yhteydessä. Akseli otti esille, että Käpyrauhasvastaava kiinnitettäisiin varapuheenjohtajan 

pestiin. Tämä ei kuulemma vaadi sääntömuutosta, sillä hallituksen jäsenten tehtävistä ei ole 

määrätty yhdistyksen säännöissä. Seuraava varapuheenjohtaja ottaa tämän sitten vastuulleen, ei 

nykyinen. Tiia-Mari ehdotti, että varapuheenjohtajalla olisi vastuulla yhteisen tapahtuman 

järjestäminen. Vastuulla olisi myös yhteydenpitoa ja muuta sellaista. Käpyrauhasvastuu siis 

liitetään varapuheenjohtajalle. Symposium vastuu kiinnitetään kulttuurivastaavalle myöskin, Akseli 

lisäsi. Mephiston Kopon vastuulle kuuluu myös olla Suurkopo. Kukaan ei vastustanut tätä 

kokouksessa. Pesteistä pystytään joustamaan, Tiia-mari huomautti. Akseli voi päivittää näitä 

juttuja myös Mephiston nettisivuille. Viinimestarin hommaa voi hoitaa kuka tahansa siitä 

kiinnostunut, hänelle annetaan Mephiston omistamat viinitonkat.  

Professori Kaukuan juhlaluento on viikon päästä, ehdotetan että hänelle annetaan pullo viiniä 

lahjaksi. Kukaan ei vastusta. Kortti ja pullo siis. Vapaaehtoisia tämän ajatuksen toteuttamiseen 

etsitään, siinä oli hiukan hakemista. Ei roséviiniä, Anna huomautti. Tiia-Mari ilmoittautui 

lahjaryhmään, mutta ei halua olla siinä yksin. 10. Päivä toukokuuta olisi tarve tälle. Tiia-Mari, Olli-

Pekka ja Sari hoitavat lahjan. Anna ehdotti Bastardo-nimistä viiniä. Tämä herätti hilpeyttä 

hallituslaisten keskuudessa. 

  

5.2 Varapuheenjohtaja 

 Sinille ei kuulu mitään erityistä. 

 

5.3 Propaganda 

Propaganda toimii, Sini aloitti. Olemme nyt Instagramissa, tilivaltuudet on kaikilla hallituslaisilla 

saatavissa. Postauksia Instagramiin on tullut hyvään malliin, Sini julisti. Akseli on tehnyt nettisivuja 

ahkerasti. Sini hoitaa sähköpostilistaa, spämmiä on kuulemma tullut jonkin verran. Sini lisäsi 

tähän, että sähköpostiin on kuulemma tullut viestejä nyt jonkin verran. Muilla ainejärjestöillä on 

ollut myös puhetta sähköpostien määrästä. Eteenpäin välitettäviä viestejä tulee joskus aika paljon, 

Akseli kertoi kokemuksen syvällä rintaäänellä. Sitä on kuulemma vaikea säädellä välillä. 

 



5.4. Varainhoitaja 

Meillä on ensimmäinen kannatusjäsen, Tiia-Mari ilmoitti. Hän on Joonas Pennanen. Lisää jäseniä 

odotetaan innolla. Joonas oli kuulemma laittanut rahastonhoitajalle viestiä erikseen, milloin rahat 

on laitettu tilille. Onko ollut puhetta, saako kannatusjäsenyydestä mitään, Tiia-Mari kysyi. Lippiksiä 

esimerkiksi, Tiia-Mari jatkoi. Tähän perään Tiia-Mari ehdotti Mephiston kangaskassia syksymmälle. 

Tämä idea sai kannatusta kokouksessa.  

Tiia-Mari kertoi saaneensa rahat muilta ainejärjestöiltä viime luontoretkeltä. Laitoskahvit on 

kuulemma myös maksettu. Avustusrahat ei ole tulleet vielä, Tiia-Mari ihmetteli ääneen. Akseli 

tiesi, että rahoista on päätetty eilen ja ne tulevat pian. Tiia-Mari nosti esille, tarvitaanko kirstua 

huomisiin toogabileisiin. Ei kuulemma tarvita. Corpus on hoitanut tilavuokran, Mikael tiesi. Tosite 

tai jonkinlainen lasku täytynee kehitellä, Sini täydensi. Sini tiedotti entisenä rahastonhoitajana Tiia-

Marille, että laitoskahveista voi laskuttaa laitosta jo nyt. 

 

5.5 Kopo 

Anna kertoi, että oppiainekokouksessa pohdittiin, osallistuuko filosofit Tieteiden yöhön (syksyllä). 

Siitä ei tiedetä vielä. Tulevan OPS:sin praktikum-kurssista puhuttiin kuulemma myös. 

Jatkokoulutustoimenpiteistä puhuttiin näiden lisäksi myös, meno tuntuu Annan mukaan 

kovenevan. Englantia pitää osata kuulemma todella hyvin, jos tahtoo jatko-opiskelijaksi. 

Tohtoritutkintoon on tämän lisäksi tulossa opintosuunnat, mutta kukaan ei vielä tiedä tästä 

enempää. Ella mietti, tuleeko englannin kieli jatko-opiskelijoille osoituksena jatko-opiskelija 

kelpoisuudesta. Tästä ei vielä paljoa tietoa. Kirjallisuuksia ei olla vielä päätetty kuulemma, Anna 

jatkoi.  Toukokuun aikana ehkä tulossa tietoa tähän liittyen. Uutta strategiasuunnitelmaa 

pohdittiin myös. Se näkyy nettisivuilla, mutta ei näy kaikille. Se pitäisi kuitenkin kaikkien nähdä. 

Tämä suunnitelma jäi kokoustavien kesken epäselväksi ja herätti hämmennystä. 

 

Anna jatkoi kertomalla, että kopovaliokunnan kokouksessa puhuttiin muun muassa yliopistojen 

välisistä juostavista opinto-oikeuksista, jollaisten anominen on paikoin hankalaa. Ne vaativat 

yliopistojen välisen sopimuksen, eikä Jyväskylän yliopisto ole viime vuosina sellaisia juurikaan 

tehnyt, Akseli tiesi kertoa. Yliopisto joutuu maksamaan aina toiselle yliopistolle opiskelijastaan 

joka suorittaa tutkintoon liitettäviä kursseja ja kokonaisuuksia juostavan opinto-oikeuden piirissä, 

eli se on aina toiselta siis pois, Akseli jatkoi. Sini mainitsi muun muassa uskonnon opiskelun 

mahdollisuuden tässä suhteessa hyvänä asiana. Uuteen rehtoriin, ”Kekeen”, pitäisi myös 



vaikuttaa, Anna jatkoi. Kokouksessa oltiin Annan mukaan toivottu avoimempaa viestintää uuden 

rehtorin saralta. Edellinen rehtori ei ollut kovin avoin, Hanna-Kaisa mainitsi.  

Kokouksessa toivottiin myös 24/7 opiskelutilaa kirjastolle. 2019 tai 2018 on tulossa 

kirjastoremontti, Anna jatkoi. Jossakin Jylkkärin vanhassa numerossa selvitettiin, että 

kirjastorakennuksen tiloissa ja tietyissä käytännön järjestelyissä on ongelmia 24/7-tilan kannalta, 

Akseli muisteli. Tälle tilalle olisi kokouslaisten mielestä kysyntää. Ehkä remontin jälkeen toteutuu, 

joskus vuonna 2025, kokouksessa vitsailtiin. Anna jatkoi kertomalla kehitteillä olevasta 

EduFuturasta, jossa JAMK, toisen asteen opiskelijat ja yliopisto tuotaisiin yhteen jossain määrin. 

Opiskelijapromoottoreita kuulemma etsitään, kaksi jokaisesta koulusta arvioisi ja kehittäisi 

EduFuturaa, ja saisi siitä hyvästä rahaa. Tampereen uudessa yliopistossa on jotain tämän kaltaista 

jo olemassa, Anna vertaili. Olli-Pekka mainitsi, että tämä voi olla hyvä juttu tai huono juttu. Tässä 

ei ole kyse isosta integraatiosta Tampereen malliin, Akseli huomautti. EduFutura on tarkoitettu 

lähinnä toisen asteen opiskelijoille, jotta he saisivat tarkemman kuvan yliopiston ja AMK:n 

opiskelutavoista ja tutkinnoista, Akseli jatkoi. Tiia-Marikin nosti esille, että siinä voi olla 

mahdollisuuksia meillekin. Riippuu myös, millä alalla opiskelee, Tiia-Mari jatkoi. 

Opettajaopiskelijoille voi kuulemma olla hyvä juttu, Anna kertoi kuulleensa. 

Amanuensseilla on edelleen paljon hommaa, Anna jatkoi. He eivät kuulemma kerkeä vastata 

viesteihin ja tekevät koko ajan työtä OPS:in kanssa. Jatkossa amanuensseja muuten kutsutaan 

”koulutussuunnittelijoiksi”, mikä kenties kuvaa paremmin heidän tehtäviään.  Anna tiedotti, että 

ensi syksynä tulee vanhoille opiskelijoille lisää infoa uudesta OPS:ista. 

24.5. on pääsykokeet, sen jälkeen tutustumistapahtuma Ylä-Ruthilla, kello 15 lähtien. Fokus ja 

Puolue vaikuttaisi olevan kitkaisia toisiaan kohtaan, Anna kertoi empiirisestä havainnostaan. He 

ovat kuulemma hieman erimielisiä toimintatapojen ja asenteiden suhteen. Yhteinen 

viikonloppuleiri voisi toimia, Ella ehdotti. Ainejärjestöjä ollaan kuulemma häivyttämässä (uusien 

fuksien näkökulmasta) ja syksyyn pitäisi satsata, mutta Annan mukaan käytännön ehdotuksia ei 

juurikaan ole esitetty. Sini tulkitsi tässä olevan tietynlainen kilpailuasema. Anna kertoi, ettei 

haluaisi lähteä tähän mukaan. Akseli jatkoi tästä, että Fokuksen puheenjohtajalla saattaa olla 

jonkinlainen henkilökohtainen visio ainejärjestöjen häivyttämisestä. He ovat silti tolkun ihmisiä, 

Akseli huomautti. Kyllä tämä tästä tasaantuu pikkuhiljaa, Akseli vielä lohdutti.  

 

Anna vielä jatkoi kertomalla, että Suurkopo toimea aletaan hoitaa luultavasti Fokuksen toimesta. 

Suurkopo on muun muassa yhteydessä henkilökuntaan ja viestittää sitten kopoille. Akseli tiedotti 



kännykästään tulevia tapahtumia syksylle, mitä kaikkea on yhdessä sumplittu syksylle. Eli ihan 

hyvä juttu, Olli-Pekka sanoi.  Annan mielestä ilmapiiri on vähän inhottava. Sini vielä muistutti, että 

seuraavalle lukukaudelle ilmoittautuminen on alkanut. 

 

5.6. Sopo 

Sari kertoi, ettei mitään jännää ole ollut. Mielenterveysseminaariin haussa vielä puhuja, sen 

päivämäärä on 10.10.2017. 

 

5.7 Ympäristö 

Siivouspäivä on ensi viikolla 9.5. Mephistolta tarvitaan porukkaa sinne, Hanna-Kaisa tiedotti. 

Siivoustarvikkeet on haettava JYYn toimistolta kello 12, ei ilmoittautumista. Hanna-Kaisa kertoi 

palkinnon olevan mahdollisesti arvonta. Alustava joukkue tehdään nyt, Hanna-Kaisa tiedotti. 

Siivous kestää pari tuntia, sen jälkeen liikunnan läheisyydessä on reilunkaupan piknik. Ella kysyi 

tähän väliin, onko porukkaa tulossa paljon, sillä viime kertoina tapahtuma on ollut farssi (eikä ole 

ollut, kaksi vuotta sitten oli paljon porukkaa, Akseli huom.). 8.5. on joku Ympäristövaliokunnan 

luontoretki kait, mutta ei välttämättä koske meitä, Hanna-Kaisa jatkoi. Asiasta saa kertoa 

muillekin. Akseli ehdotti, voisiko toukokuussa olla vielä luontoretki. Esimerkiksi henkilökunnan 

kanssa olisi kiva, mutta ei taida ehtiä enää, Akseli pohti ääneen. Tiia-Mari myös muistutti, että 

pyöräilykirppisretki olisi vielä toiveena. Siitä ei kuulemma tarvitse kuin ilmoittaa. 16.5. Klo 14 

tiistaina, kirjaston edestä lähtö. Sitä voisi mainostaa, Hanna-Kaisa ehdotti. Sini tekee kutsun 

tapahtumasta. Akseli sanoi miettivänsä luontoretkeä vielä. Ajankohta tälle voisi olla kevätjuhlien 

jälkeen. Ma. tai Ti., paikkana esimerkiksi Keljo, vaihtelun vuoksi. 22. Tai 23. Päivä siis. 

Pyöräilykirppiksen päivämäärä jääkin vielä auki, Hanna-Kaisa on tuolloin Helsingissä. Asiaan 

palataan myöhemmin. 

  

5.8. Liikunta 

Minna ei ollut paikalla. Hanna-Kaisa kysyi tähän liittyen, onko avainkortista kuulunut mitään. 

Minna on luovuttanut kuulemma asian suhteen. Joku Mikki Fokuksesta on vastuussa asiasta, 

Hanna-Kaisa tiesi. Liikuntakortti on siis Hanna-Kaisan nimissä. Mikki on hukannut kortin kenties ja 

on ilkeä Minnalle, kun asiasta kysyy, Hanna-Kaisa tiesi kertoa. Asiaa hoidetaan eteenpäin.  

 

 



5.9 Kulttuurivastaava 

Ei kyllä ole hirveästi mitään, Olli-Pekka tokaisi. Seuraava symposium tulossa pian, Tiia-Mari ja 

Hanna-Kaisa ovat seuraavaksi puhumassa. Viimeksi oli hyvä meininki, Helsingistä asti saapui 

paikalle vieras, Olli-Pekka ylpeili. Ensi viikon tiistaina seuraava Symposium. Olli-Pekka suunnitteli 

ajaksi kello 18. Viimeinen Symposium mahdollisesti, kesälle olisi myös kysyntää kokouksessa. Olli-

Pekka kertoi, että Symposiumia voi pitää milloin vaan. Akseli muistutti Olli-Pekkaa ensiviikkoisesta 

Kulttuurivaliokunnan kokouksesta. Akseli otti tässä kohtaa Yläkaupungin Yön esille. Pöytä vaikka 

meille ensin, voidaan sitten miettiä, mitä tehdään siellä, Akseli suunnitteli. Viime vuonna siellä kävi 

porukkaa ainakin. Akseli lupautui kysymään Kotolan Samilta lisää asiasta.  

 

5.10 Tapahtumat 

Huomenna toogabileet, homma aika lailla selvä, Mikael aloitti. Sini tuo astiat ja vie ne mukanaan. 

Laskuasiat järjestetään huomeniltana. Mikael jatkoi kertomalla tulevista kotiapproista, jotka ovat 

ensiviikon torstaina tai perjantaina mahdollisesti. Sini kertasi, mikä on kotiapprojen ideana. Akseli 

ehdotti, että käykö viikonloppu. Sini tiesi, että silloin on äitienpäivä. Tuomas otti puheenvuoron 

nurkasta ja kertoi, että perjantaina 12.päivä ratkeaa videopelimestaruus. Se ei siis sovi. Anna 

ehdotti ajankohdaksi päiväsaikaa. Olli-Pekka ehdotti myös kesää, jotta olisi tekemistä. Kesä 

kuulosti monen mielestä hyvältä. Akseli muistutti mökkijutusta. Se katsotaan esityslistan 

seuraavassa kohdassa. Lisäksi Akseli kyseli lautapeli-illasta. Hän ehdotti ensi viikon torstaita. 

Torstai sopi kaikille kokoustaville. Akseli hoitaa eventin. 

  

5.10.1 Kevätjuhla 

Mikael aloitti kertomalla, että tila on vuokrattuna. Kevätjuhlan ajankohta on keskiviikko 17.5. klo 

18-22, paikkana Lyhty. Järjestely alkaa klo 16, Mikael tiedotti. Sini mainitsi, ettei suunnittelua ei ole 

kovin paljoa vielä tehty, joku ryhmä voitaisiin järjestään erikseen. Akseli Hiltusta mietittiin 

esiintyjäksi ja runoutta, Mikael jatkoi. Tapahtuman ei tarvitse olla kovin strukturoitua, Ella mainitsi. 

Mietitään vielä myöhemmin, Akseli julisti. Mikael kertoi myös, että puhetta on myös toivottu 

puheenjohtajalta. Akseli toivoi, että kevätjuhlista järjestettäisiin konkreettinen suunnittelukokous. 

  

Suunnittelukokoukselle mietittiin ajankohtaa. Suvi, Mikael, Akseli, Sini ja Samu ilmoittautuivat 

ryhmään, Samu osallistuu velvollisuudesta. Yhdessä sovittiin myös, että ryhmään saa liittyä 



myöhemminkin ja apua saa tarvota järjestelyissä. Akseli kysyi Siniltä, onko budjettia mietitty. Sini 

kertoi, että budjetin katto on 300 euroa. 

Hanna-Kaisa toivoi, voisiko tänä vuonna olla enemmän viiniä. Viini on halvempaa litrahinnaltaan, 

Akseli huomautti. Äänestettiin brandyn ja punaviinin välillä. Viini voitti selvästi. Omat juomat voi 

tuoda myös, Akseli huomautti. Artistien palkkiota mietittiin myös, kolmekymmentä euroa olisi 

sopiva, mietti Sini. 

 

5.10.2 Kesän tapahtumat 

Mikaelilla on selkeä visio. Jyväskylässä on monta hyvää rantaa, Mikael aloitti. Monta eri 

ainejärjestöä kaivattaisiin mukaan Kylmä sota -bileisiin. Kilpailuhenkistä yhdessäoloa 

rantaolosuhteissa, Mikael kertoi suunnitelmistaan. Tuomas huomautti, että kannattaa kutsua 

muitakin kuin Mephisto ja Fokus, koska muuten kaikki ovat kommunisteja. Käsitellään tarkemmin 

vielä tulevaisuudessa. Mikael aikoo tänään tehdä asiasta ilmoituksen kaikille tapahtumavastaaville. 

Akseli mainitsi, että ihmiset voivat järvenrannalla hukkua. Se on henkilökohtainen asia, yhdessä 

todettiin. Mikael kertoi suunnittelevansa kesä-ja heinäkuulle jotain tapahtumia. Symposium ja 

lautapeli-ilta jatkuvat kesälläkin, Akseli spekuloi. Hengailua jatketaan kesälläkin, Akseli jatkoi. Ettei 

tarvitse olla yksin kesällä, se olisi surullista. 

 

 Mökkitapahtuma siirtyy elokuulle, Mikael kertoi. Se pitäisi kuulemma varata pian, koska mökit 

menevät nopeasti. Riihivuori oli suunnitelmissa. Olli-Pekka kysyi, onko mielekästä järjestää tätä 

heti koulujen alkuun, koska ei tiedä, onko fukseja tulossa. Että saisi fukseja mukaan hommaan. Ei 

välttämättä haittaa, tuleeko fuksit, sillä heillä on omia tapahtumia ja menoja paljon, yksimielisesti 

todettiin (sitä paitsi on sovittu, että ensimmäisillä viikoilla ei ole YFI:n ainejärjestöjen omia 

fuksitapahtumia). Ajankohtaa elokuulle mietittiin. Sini ehdotti viikkoa 34. 25. tai 26. päivä. Hanna-

Kaisa mietti, onko järkevämpää olla yksi yö vai kaksi yötä mökillä. Kaksi yötä olisi hyvä, Mikael 

tokaisi.  Mökkireissu voi olla myös viikolla, Hanna-Kaisa huomautti. Akseli ehdotti, että katsotaan 

yhdessä tarkemmin. Mikael ilmoitti, että tapahtumat tulee olemaan kallis. Jos ideoita tulee, saa 

sanoa, Akseli toivoi. Anna lisäsi, että jos joku on juhannuksena kaupungissa, olisi kiva tehdä jotain. 

Kokouslaiset nyökyttelivät päitään. 

 

 

 



5. 11. Kansainväliset suhteet 

 

Kansainvälisyys-asioista ei mitään hirveästi. Akseli ei ehtinyt puhumaan Meren kanssa ennen viime 

kokousta. Vaihto-opiskelijoiden kanssa voisi kehitellä jotain juttuja, Akseli mietiskeli ja sanoi 

puhuvansa tästä vielä myöhemmin. 

 

6. SYY-Suhteet 

SYY-henkilöt eivät olleet paikalla. Heillä on kuulemma omia hommia. Sini mainitsi SYY:n 

vappusitsien olleen hyvät. 

 

7. Ensi syksy 

Tästä puhuttiin jo aiemmin, lista tulevista suunnitelluista tapahtumista tulossa, Akseli kertoi. Kesän 

aikana suunnitellaan vielä lisää Fokuksen ja Puolueen kanssa. Ensi syksyä odotetaan jo 

jännityksellä, että mitä tuleman pitää. 

 

8. Laitoskahvit 

 Sini tiedotti seuraavista laitoskahveista. Seuraavat laitoskahvit ovat 15.5. maanantaina, kello 12-

14. Paikka OPK 141. Viime laitoskahveilla Sini kertoi kertoneensa Käpyrauhasesta ja siitä, että 

kevätjuhlat ovat tulossa. Yrjönsuuri oli paikalla ja jutteli jotain asioita. Sini mainitsi etukäteen 

suunniteltujen aiheiden olevan hyväksi. 

 

9. META 

Akseli muisti kertoa huomanneensa eilen, että Kasviston huolenpitolistassa lukee, että toukokuu 

on Mephiston vuoro. Akseli selvittää asiaa. Käpyrauhasesta perustetaan Facebook-ryhmä pian, 

Risteilyloki on myös tulossa. Akseli oli kuullut, että se oli löytynyt jonkun helsinkiläisen hytistä. 

 

Hanna-Kaisa mainitsi, että feministinen ilta voisi olla Sarin ja Hanna-Kaisan järjestämänä, ehkä 

Symposiumin kylkeen tai ihan oma iltama. Akseli ilmoitti, että tämän voi delegoida, vaikka Olli-

Pekalle. Aikataulu tälle voisi olla ensi syksynä ehkä, Tiia-Marion myös messissä. Syksyllä, syyskuun 

loppu tai lokakuu esimerkiksi, ehdotti Tiia-Mari. Ella toivoi, että tapahtuma voisi olla isompi kuin 

Symposium. Tiia-Mari mietti, että laitoksellakin on paljon väkeä, joita tapahtuma voisi kiinnostaa.  

 



Akselille tuli vielä mieleen että, jonkinlainen alumnitapahtuma olisi kiva, nyt kun meillä on 

kannatusjäseniä. Tätä voisi kuulemma miettiä ensi syksynä. Akselin mukaan heitä voisi pyytää 

myös kertomaan esimerkiksi, millaista täällä oli ennen opiskella. 

YFI:n pääsykokeet ovat 24.5. Sinne pitää mennä kahvittamaan, ja lisäksi Ylä-Ruthissa järjestetään 

kokeen jälkeen meet-and-greet -henkiset Pääsykoekaljat. 

 

10. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään. 

11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään syyskuun alkupuolella, päivää ei päätetä vielä. Ajankohtaa mietitään 

elokuussa. 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään kello 17:50. 

 

 

 

 

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan, ja vakuutan sen oikeaksi: 

 

 

 

 

Akseli Ekola, puheenjohtaja 

 

 

 

Mikael Kattelus, pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

Sari Hietamäki, pöytäkirjantarkastaja 


