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Mephisto ry:n hallituksen kokous 2/2018  

Ravintola Ylä-Ruthin kabinetti, klo 18.00 
 
Läsnä: Akseli Ekola (poistui 19.38), Tuomas Suolahti, Anttoni Kuusela, Tuomas Manninen, Sari 
Hietamäki, Hanna-Kaisa Paananen, Mikael Kattelus, Tiia-Mari Hovila (poistui 18.38), Meri Monto (saapui 
18.20) sekä SYY-Jyväskylän edustajana Emilia Finnberg. 
 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.16 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 
 
Ylimääräisen vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Manninen. Sihteeriksi valittiin Sari 
Hietamäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Suolahti ja Akseli Ekola. Pöytäkirjan tarkastajat 
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijana. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslistaan lisättiin kohta 14. Tapahtumat. Kohdassa 11.10 Tapahtumavastaava käsitellään menneet 
tapahtumat. Entinen rahastonhoitaja Tiia-Mari Hovila ojentaa budjetin kohdan 5. yhteydessä. 
 
5. Tilinpäätöksen esittäminen 
 
Toiminnantarkastaja Roni Nousiainen ei ole paikalla, joten toiminnantarkastuksen esittää varatarkastaja 
Tuomas Manninen. Tuomas luki toimintakertomuksen ääneen, jossa Roni kertoi 5 €:n heitosta 
tilinpidossa (jota ei katsota merkittäväksi). Muita huomioita ei ollut ja Roni suosittaa myöntämään vanhalle 
hallitukselle vastuuvapauden. Tiia-Mari luovutti budjetin uudelle rahastonhoitajalle Anttoni Kuuselalle, ja 
sitä kierrätetään hallitusjäsenten tutkittavaksi. Sähköinen versio löytyy myös. 
 
6. Vuosikertomuksen esittäminen 
 
Edellisen hallituksen puheenjohtaja Akseli Ekola esitteli vuosikertomuksen. Viime toimintakaudella 
Mephisto ry on kokoustanut noin kerran kuussa, liikuntatapahtumia oli lisätty edellisvuoteen nähden, 
kopotoiminta oli erityisen aktiivista, YFI-rintamalla tehtiin paljon yhteistyötä (mm. suur-kopo). Merkittävää 



oli SYY:n kanssa toteutettu kannanotto. Tapahtumia järjestettiin paljon (myös kesällä!). Instagram-tili 
perustettiin sekä kaksi uutta WhatsApp-ryhmää. Käpyrauhas-yhteistyö oli viime hallituskaudella 
merkittävää (risteily ja FOKSit).   
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
 
Ronin kertomuksen pohjalta vastuuvapaus voidaan myöntää Mephisto ry:n vanhalle hallitukselle. 
 
8. Toimintasuunnitelman esitys 
 
Akseli esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Edellinen hallitus suosittaa, että Mephisto pysyy 
edelleen aktiivisena ainejärjestönä, joka tekee paljon yhteistyötä myös muiden ainejärjestöjen ja 
yhteiskunta-alan toimijoiden kanssa. Uusia Mephiston jäseniä sekä hallituksen jäseniä on saatava toiminnan 
jatkumiseksi. Työelämä/alumnitapahtuma on myös järjestettävä keväällä 2018. Edellisen hallituksen 
toimintasuunnitelman mukaan Mephiston on kiinnitettävä erityistä huomiota sukupuolten väliseen 
tasa-arvoon sekä panostettava hallituksen virkistäytymiseen. Perinteiset tapahtumat on myös järjestettävä. 
 
9. Tulo- ja menoarvioiden hyväksyminen 
 
Budjetti on kiertänyt pöydässä ja se hyväksytään sellaisenaan. 
 
10. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
 
Jäsenmaksu on muutettu vuosi sitten, eikä siihen ole nyt suunnitteilla muutoksia. Tuomas Suolahti pohti, 
kuinka jäsenrekisteristä voidaan erottaa ne, keille tiedotetaan Mephiston toimesta (poislukien laitokselta 
poistuneet). Esitettiin, että asialla ei ole käytännön kannalta merkitystä s.postilistan käytettävyyden 
kannalta. Facebook-ryhmän on tarkoitus tavoittaa laajempi yleisö. Jäsenrekisterissä itsessään ei Akselin 
tiedon mukaan ei ei-aktiivisia jäseniä. Sähköpostilistan moderaattori taas näkee liittyvät jäsenet. Luotamme 
siihen, että s.postilistasta huolta pitävät listalle kirjoittautuneet itse. 
 
Yhdistyslaki velvoittaa pitämään jäsenrekisterin ajan tasalla, jonka vuoksi Mephisto ry ei myönnä elinikäisiä 
jäsenyyksiä, vaan 10 vuoden jäsenyyttä. Tuomas S. olisi ehdottanut 5 e liittymismaksua ja 2 e vuosimaksua. 
Viime vuonna tehty laskelma, jonka mukaan 15 e kokojäsenyys josta saadaan 3 e vuosittain, eli kerralla koko 
5 v. summa. Poistaa myös käytännön työtä. Nykytilanne hyväksytään eikä siihen tehdä muutoksia. 
 
11. Vastaavien kuulumiset 
 
  11.1 Puheenjohtajat 
 
Tuomas: Keskeinen asia on Mephiston tekemä kysely opiskelijavalintamenettelyistä, jotka tiistaina esitelty 
oppiainekokouksessa. Saatu hyvin vastauksia (yli 20), joka Mephiston näkökulmasta hyvä tulos. Tulokset 
esiteltiin juuri sopivaan aikaan oppiainekokouksessa, koska sisäänottoasiat ovat esillä laitoksella. Kyselyyn 
vastattiin aina fukseista ennen 2010 aloittaneisiin filosofian opiskelijoihin. 
 



Kyselyn keskeisiä löydöksiä oli mm. että uusi YFI-kandi ei ole hyvä sisäänottotapa, n. 90% vastaajista oli sitä 
mieltä, että entinen pääaineeseen suuntautunut valinta oli parempi. YFI-kandia kannattaneet eivät 
perustelleet kantaansa. Toisaalta entistä systeemiä kannattaneet perustelivat valintaansa mm. filosofian 
akateemisella merkittävyydellä, sekä sillä, ettei YFI-kandissa saada merkittäviä etuja. 
 
Kyselyssä pyydettiin asettamaan valintamenettelyvaihtoehdot järjestykseen, jossa parhaimpia olivat 
filosofian valtakunnallinen menettely ja filosofian oma sisäänotto YFI:n sisällä. Nämä myös ratkaisuja, joita 
filosofian henkilökunta alkaa viemään eteenpäin. Kysymysmerkiksi jää, suostuvatko muut yliopistot 
valtakunnalliseen menettelyyn. Aiheesta keskusteltiin laajasti. Väliaikainen raportti jaettu hallitukselle ja 
virallinen raportti jaetaan myöhemmin laitokselle. 
 
Sari: Sari välitti kiitoksensa kyselyyn osallistuneille ja painotti vielä vastaamista tämän viikon loppuun 
mennessä. 
 
   11.2 Koulutuspolitiikka 
 
Koulutuspolitiikan kannalta merkittävin asia esitelty puheenjohtajien toimesta. Meri Monto oli mukana 
JYY:n uuden linjapaperin suunnittelukokouksessa tänään 15.2. Meri oli ryhmässään painottanut 
tasa-arvoasioita myös ainejärjestöjen välillä sekä taloudellisten intressien minimointia ja vielä viimeisenä 
opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä sekä opiskelijoiden rahallisen tilanteen turvaamista. Esille nousi 
mm. maksutonta ruokailua yliopistolla sekä yliopiston ylioppilaskunnan maksun poistamista. Tasa-arvo ja 
kestävä kehitys olivat myös isoja teemoja. Myös puoluepoliittista sitoutumattomuutta linjapaperissa oli 
toivottu. Yleinen opiskelijoiden edun ajaminen on tärkeää. Uusia työryhmiä alakohtaisesti tulossa vielä 
myöhemmin. 
 
   11.3 Sosiaalipolitiikka 
 
Jenna Ratia ei ollut kokouksessa paikalla, mutta oli kertonut Akselille, että ei ole uutta. 
 
   11.4 Rahastonhoitaja 
 
Anttoni kertoi, että Fokuksen ja Puolueen kanssa on perustettu Facebook-ryhmä, jossa rahavirtauksia 
kontrolloidaan. Kassassa pitäisi olla 136 e, merkkimarkkinoiden myynnin jälkeen pitäisi olla 154 e. 3 e on 
taas ylimääräistä. Tuomas S. luultavasti myynyt yhden merkin enemmän merkkimarkkinoilla. Merkeistä ei 
ole inventaaria. Pian olisi hyvä käydä vaihtamassa tilinhaltija. 
 
   11.5 Tiedottaja 
 
Akseli kertoi, että ei ole uutisia tiedotuksen saralta. Akseli katsoo Jennan kanssa myöhemmin nettisivujen 
sopo-kohtaa. Hanna-Kaisa Paananen ehdotti, että kaikkien tapahtumien tiedotus tulisi Mephiston tilin 
kautta. Erityisesti asioissa, joihin halutaan lisää huomioita. 
 
   11.6 Ympäristövastaava 
 
Akseli ei päässytkään ympäristövaliokunnan kokoukseen, jossa kuitenkaan ei ollut mitään tärkeää. Corpus 
oli voittanut ympäristökilpailun. Akseli menee ensi viikolla ympäristökokoukseen. Akseli oli selvittänyt 



observatorio-asiaa: sinne pääsee sunnuntaisin. Akseli selvittää asian. Akseli yritti selvittää myös JYY:n 
viljelypalstoja, joista ei ole vielä tietoa. 
 
   11.7 Kulttuurivastaava 
 
Mikael Kattelus kysyi biljardista. Järjestää taidemuseovisiitin seuraavalla tai edellisellä viikolla, museokortilla 
pääsee ilmaiseksi sisään. 
 
Akseli sanoi, että 26.2/27.2 on Symposium. Jäsenistöltä on toivottu myös neulontatapahtumaa (esim. 
teenjuonnin yhteydessä). 
 
   11.8 Liikuntavastaava 
 
Santeri Kytöneva ei ollut paikalla. Akseli kertoi, että tiistain MepPulkassa oli 4 henkilöä, joista Joonas 
Haverinen laski eniten. Mäki oli täynnä muita opiskelijoita. Muilla oli dronet kuvaamassa ja 40 ihmistä. 
Santerin MepPulkka oli kuitenkin lämminhenkisempi tapahtuma. Liikuntavuoroilla on ollut myös 
mephistolaisten puolesta aktiivisuutta. Pyydetään Santeria laittamaan ilmoitus liikuntavuoroista. 
 
   11.9 KV-vastaava 
 
Ei raportoitavaa. Vaihtareita oli tosin paljon YFI:n sitseillä, joka oli yllättävää. 
 
   11.10 Tapahtumavastaava 
 
Sitseistä mainittiin, ettei Jallupulloja oltu ostettu Mephiston toimesta. Tuomas S. ehdotti, että ensi kerralla 
tuodaan YFIn sitseihin tuplajallut. Perinne ei ollut tiedossa. 
 
Corpuksesta on ehdotettu lumisotaa ja kyselty toogabileitä. Corpus toivoo liikuntatapahtumaa. Pyydetty 
ottamaan liikuntavastaavaan yhteyttä ja larppaus-lumisotaa ehdotettu. Hume-biljardia ei vielä sovittu. 
Helmikuun 28.2 ehdotettu. Tuomas S. varaa tilan. Myös Sanea toivotaan toogabileisiin. Viime vuonna 
Nefan tapahtumavastaava ei vastannut. Myös Tosine on joskus ollut mukana. Tapahtuman ajankohta 
selvästi ennen vappua. Viinivastaavaan Timo Hanhisaloon tarvitsee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä. Tuomas S. 
avaa keskusteluyhteyden lumisodasta sekä toogabileistä. 
 
12. SYY-asiat 
 
Emilia kertoi SYY:n kuulumisia, tulossa OP-Vakuutukselle työpaikkavierailu sekä 12.3 tenttikahvit sekä 
vappusitsejä suunnitellaan. Somen kehittäminen tavoitteena. Muistuteltiin Mephiston 
työelämätapahtumasta. 19.2 SYY:n kokous klo. 17 L206a:ssa, johon pyritään saamaan Mephiston edustaja 
(mahdollisesti Tuomas S.). 
 
13. Laitoskahvit 
 
Seuraavat laitoskahvit järjestetään helmikuussa. 
 
14. Tapahtumat 



 
Keväälle olisi tarkoitus järjestää saunailta ja Mephiston omat sitsit. Saunailtaa toivotaan Kortepohjaan. 
Saunaillan ajankohta maaliskuussa. Jos toogabileet huhtikuun alkupuolella, niin saunailta ja sitsit 
maaliskuussa, viikolla 11 sauna ke tai to ja viikolla 12 sitsit 21.3 tai 22.3. Perustettava sitsejä varten 
laulukirja-työryhmä. Tuomas S. omistaa Fokuksen viimeisimmän läpyskän, joka auttaa asiassa. 
Käpyrauhas-risteily vko. 16/17, risteilyyn ollaan päätymässä, Mephisto ei hoida risteilyä.   
 
15. META 
 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
16. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Tehdään ensi kokouksessa, koska lisättiin tilinhaltijoiden nimet pöytäkirjaan. 
 
17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Maaliskuun ensimmäisellä viikolla, 6.3 klo. 18 Ylä-Ruthissa. 
 
18. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin ajassa 19.56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
puheenjohtaja Tuomas Manninen  varapj. & sihteeri Sari Hietamäki 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
kokousvirkailija Tuomas Suolahti            kokousvirkailija Akseli Ekola 
 
 


