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Mephisto ry:n hallituksen kokous 1/2018 
Ravintola Sohwin kabinetti, klo 18.00 
 
Läsnä: Santeri Kytöneva, Akseli Ekola, Topi Lepojärvi (poistui 19.21), Anttoni Kuusela, Meri Monto, 
Jenna Ratia (poistui 19.19), Tuomas Manninen, Sari Hietamäki, Jaan Inkinen (saapui 18.28) sekä 
SYY-Jyväskylän edustajina Karri Kekkonen ja Emilia Finnberg. 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.11. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 
 
Kokousvirkailijoiksi valittiin Akseli Ekola sekä Meri Monto. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslistaan lisättiin kohdat 10. Infotilaisuus opinnoista sekä 11. JyväSpeksin sponsorointi. 
 
5. Vastaavien kuulumiset 
 
  5.1 Puheenjohtajat 
 
Tuomas: YFIn ainejärjestöjen puheenjohtajat sekä laitos kokoustivat tapahtumista. Suunnitelmissa syksylle 
YFIn yhteinen tapahtuma (esim. Boomboxissa), jossa olisi mm. markkinointikojut tutkijoille sekä 
väittelykilpailu. Vielä ei ole varsinaista toimintaa, syksyllä perustettu työryhmä. Tarkoituksena olisi lisätä 
kiinnostusta fukseissa, joka on ollut huolena mm. tänään laitoksen oppiainekokouksessa sekä laitoskahveilla. 
Ongelmista on keskusteltu, jotka tulivat ilmi FOKSeilla (esim. näkyvyys opintopolku.fi-pavelussa) ja 
ratkaisuehdotuksia mietittiin. 
 
Kasvistolle avaimet puheenjohtajilla, Tuomaksella ja Sarilla, uusi yhdistys (JyYK) mukaan Kasviston tiloihin. 
Kasvistolla on lisäksi siivoustalkoot huomenna, ehkä neljästä eteenpäin. Mephisto toivoo, että siirrettäisiin 
myöhemmäksi. Lopuksi Tuomas kertoi puheenjohtajana Mephiston säännöistä, käytännöistä sekä yleisestä 
toimintakulttuurista. Tuomas painotti, että erityisesti tapahtumien järjestämisessä on huomioitava, ettei 
työmäärä nouse kenenkään yksilön kannalta liian isoksi. Tapahtumavastaavalle on aina tarjottava apua. 
Lisäksi epäkunnioittavaa käytöstä havaittu tänään, joka ei suotavaa. Tapauksista on kerrottava Tuomakselle, 
Sarille tai Jennalle. 



 
Sari: Laitoskahvit järjestetty tänään, jossa paikalla pari jäsentä filosofian henkilökunnasta. Esille nostetut 
asiat viety kuitenkin eteenpäin oppiainekokoukseen, johon henkilökunnalla oli kahdelta meno. Lisäksi Sari 
nosti esiin tasa-arvoasian, joka nousi myös ilmi FOKSeilla. Sukupuolten välinen tasa-arvo huomioitava 
tapahtumien järjestämisessä, eikä niin, että kaikki naiset ovat vastuussa keittiöstä. 
 
   5.2 Koulutuspoliittinen vastaava 
 
Meri oli mukana oppiainekokouksessa. Lisäksi tulossa kopokoktailit ensi torstaina. Tekeillä on myös JYY:n 
poliittinen linjapaperi, työpaja 15.2 klo. 16–18, Meri tiedottaa. Paperissa muotoillaan uudelleen opiskelijan 
oikeuksia, velvollisuuksia tulee lisää. Karvi, eli Kansallinen koulutuksen arviointikeskus liittyy laatutyöhön. 
 
   5.3 Sosiaalipoliittinen vastaava 
 
Jenna kertoi, että oli käynyt sos. valiokunnan kokouksessa, jossa mm. seuraavia asioita: Corpuksen 
perinteinen mielenterveysseminaari taas 10.10, 6.2 ensimmäinen suunnittelutilaisuus, joka kaikille avoin. 
Ruusupuistossa 16.2 hyvinvointihulinat, jossa mm. CV-paja, ja Kela paikalla. Jenna suunnittelee Mephiston 
nettisivuille erityistä sosiaalisivua. Akseli sanoi, että tästä voisi saada yleisavustushakemuksessa lisäpisteitä. 
Jenna laittaa kiusaamisesta s.postin. Suunnitella voisi vielä kyselyä jäsenistölle hyvinvoinnista. Miira juttelee 
Hyviksistä Tuomaksen kanssa uudesta OPSista, joka aiheuttaa pahoinvointia. Uudessa Rentukassa on 
sukupuolineutraalit vessat. 
 
   5.4 Rahastonhoitaja 
 
Tuomas S. myi merkkimarkkinoilla merkkejä 22 e:n edestä. Muita rahoitukseen liittyviä tapahtumia ei ole; 
vielä ei tapahtumia, joista kuluja. 
  
   5.5 Tapahtumavastaava 
 
Tapahtumavastaava Tuomas S. sekä tapahtumatoimikunnan jäsenet Mikael ja Jesse eivät olleet paikalla. 
 
   5.6 Tiedottaja 
 
Akseli huomautti, että mikäli hallituksen jäsenten lähettämät viestit eivät mene s.postilistalla läpi, voi ottaa 
yhteyttä Akseliin. Uuden hallituksen tiedot on päivitetty nettisivuille. Viime vuonna toteutettu laajempi 
päivitys. Nettisivujen päivitysideat toivotaan myös Akselille. Jenna toimittaa tiedot sosiaalisivuista 
Akselille/tekevät yhdessä. Instaa on päivitetty pari kertaa. Akseli jakaa kaikille instatilit. Päivitystiheyden 
oltava muiden filosofian ainejärjestöjen luokkaa. Akseli tarkistaa, onko Merin s.posti harjoitteluinfosta 
mennyt läpi. 
 
   5.7 Ympäristövastaava 
 
Ympäristöoppaasta on tulossa uusi versio, ja JYY hankkii sähköpyörän jäsenistön käyttöön. KOASilla on 
myös sähköpyörä asiakkaille. Akseli tarkistaa ympäristöohjelman ajankohtaisuuden. Etsittiin Mephiston 
eettistä linjaa, joka tehtiin Ronin kaudella. Edellisestä hallituksesta Hanna-Kaisa oli ilmoittanut Mephiston 



ympäristökilpailuun. Tulevaa pohdittu, ideoita mm. luontodokkari-ilta, museossa käynti, kirpparikierrokset 
sekä retkeilykohteet. Mahdollisuuksia myös yhteistyöhön, ympäristövaliokunnalla on oma Whatsapp. 
 
JYY:llä lisäksi palstaviljelmiä, jotka tulevat keväällä hakuun (menevät nopeasti). Mephisto voisi lähteä 
mukaan viljelemään, Viitaniemiä toivotaan, Kuokkalassa ei kuokita. Akseli selvittää asian. Pohdittiin myös 
aiemmin suunniteltua tähtientuijottelu-iltaa, jonka voisi ehkä järjestää. Lumien sulaessa järjestetään 
pyöräilyretki. Myös perinteinen Mielenpuhdistus-kävely Tourujoella järjestetään. Toiveissa myös 
lepakkoilta. Ehkä myös Mephiston ja Puolueen kissavideoilta II, jota toivottu? Akseli menee torstaina 
ympäristövaliokunnan kokoukseen. 
 
   5.8 Kansainvälisyysvastaava 
 
Meri kertoi, että vaihtareita ei saapunut lautapeli-iltaan. 
 
   5.9 Liikuntavastaava 
 
Santeri kertoo, että yhteistoiminta on YFIn ainejärjestöjen kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. 
Korkeakoululiikunnalla tulossa hyvinvointi/liikuntaviikko. Megazoneen osallistujilta kysyttiin, ovatko 
saaneet avustuksen takaisin. Kaikki ovat saaneet. Santeri mainostaa JYY:n liikuntatapahtumia. 
 
   5.10 Kulttuurivastaava 
 
Mikael ei paikalla. Oli käynyt valiokunnan kokouksessa. Aikoo järjestää taidemuseovisiitin piakkoin. 
 
6. Tapahtumat 
 
   6.1 Helmikuu 
 
13.2 ystävänpäiväsitsit. Mikael toastaa. Biliksen piti olla helmikuussa, nyt tapahtuman tila arvoitus. 
Perinteen mukaan ollut maaliskuussa. Mahdollisesti helmikuun vikalla kokonaisella viikolla. Tuomas 
ehdottaa 21.2. Symposiumia ei päätetty. MepPulkka pian, viikolla 7. Vielä lautapeli-ilta, ke/to. Pohdittiin 
MepPerjantaita. Pian myös ylimääräinen vuosikokous, kun Roni sanoo että on tarkistanut 
toimintakertomuksen. Siteerattiin vanhaa: ”No eihän siinä nyt kauaa mene!”. 
 
   6.2 Maaliskuu 
 
Mephiston omat sitsit. /Corpus-sitsit. Maaliskuussa saunailta Kortepohjassa. Observatorio/Avara 
Luonto/Kirppis. Mielenpuhdistuskävely. 
 
   6.3 Loppukevät 
 
Toogabileet Corpuksen kanssa huhtikuussa. Vappu. Työelämätapahtuma alumnitapahtumana 
huhtikuu/toukokuu. Meri kysyy tästä oppiainekokouksessa. Akseli ja Sari alkavat järjestää. Kaikki 
velvoitetaan kysymään, ketkä tietävät työllistyneitä alumneja. Lisäksi käpyrauhastapahtuma, josta lisää 
myöhemmin. 
 



7. Laitoskahvit 
 
Seuraavat laitoskahvit järjestetään helmikuussa. Sovittiin, että ajankohtaa siirretään mahdollisuuksien 
mukaan myöhemmäksi, kahdelta olisi hyvä aika. 
 
8. Nimenkirjoittajien ja tilinhaltijoiden vaihto 
 
Vaihdetaan emt., johon tarvitaan pankista aika. Anttoni, Sari ja Tuomas sopii keskenään. Uudet tilinhaltijat 
ovat puheenjohtaja Tuomas Manninen, varapuheenjohtaja & sihteeri Sari Hietamäki sekä rahastonhoitaja 
Anttoni Kuusela. 
 
9. SYY-asiat 
 
Karri sanoo, että yhteistyötä edistettävä. Yhteistyö voisi olla esim. työpaikkavierailuja tai tenttikahveja. 
Konkreettinen yhteistyö voisi tuoda SYYtä lähemmäksi filosofeja. SYY voisi myös olla mukana Mephiston 
työelämätapahtumassa. Keskustelevat huomenna kokouksessa. Tapahtumiin ja kokouksiin toivotaan 
mephistolaisia sekä tiedostusta SYY:n tapahtumista. Karrin pitäisi olla Mephiston ryhmässä, tiedottaja 
liittyy. Tiedottajia nykyisellään 2. Perinteiset vappusitsit tulossa. 
 
10. Infotilaisuus opinnoista 
 
Meri ehdotti, että Puolueen kanssa järjestetään yhteinen infotilaisuus opinnoista, jossa henkilökohtaista 
neuvontaa/Ruokojan kioski sekä mahdollisuus uuden OPSin kritiikkiin. Tästä tehdään kysely 
Facebookkiin. Pohdittiin, miten saadaan ne ihmiset kiinni, jotka eivät kuulu ainejärjestöihin/ainejärjestöjen 
tiedotuksen piiriin. 
 
11. JyväSpeksi 
 
JyväSpeksin esitykset taas 18.4 alkaen. Tukijoille tarjolla kaksi eri sponssivaihtoehtoa. 30 e (pienempi) 
sponssi valittu. Järjestetään taas yhteinen katselmus, viime vuonna osallistujamäärä oli vähäinen. Mephisto 
haluaa kuitenkin tukea tuttuun tapaan JyväSpeksin toimintaa. 
 
12. META 
 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
13. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Tehdään ensi kokouksessa. 
 
14. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Vko 7 15.2.2018 klo. 18. Lyhdyssä? Tai Ylä-Ruthilla. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
 



Kokous päätettiin ajassa 19.48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
puheenjohtaja Tuomas Manninen  varapj & sihteeri Sari Hietamäki 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
kokousvirkailija Meri Monto  kokousvirkailija Akseli Ekola 
 
 
 
 


