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Läsnä: Akseli Ekola, Tuomas Suolahti, Tuomas Manninen, Sari Hietamäki, Mikael Kattelus, Jenna Ratia ja 
Santeri Kytöneva. 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.18 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 
 
Kokousvirkailijoiksi valittiin Akseli Ekola ja Jenna Ratia. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
5. Vastaavien kuulumiset 
 
  5.1 Puheenjohtajat 
 
Tuomas: JyväSpeksille pitäisi ilmoittaa 11.4 mennessä, mikäli yhteinen Mephiston näytäntö järjestetään. 
“Omstarttaan siis olen” on Mephiston salasana, mikäli mephistolaiset menevät itsekseen näytökseen. 
Sopimukseen kuitenkin kuuluu, että Mephiston kanavilla mainostetaan Speksiä, eli tästä on tiedotusta 
järjestettävä. 
 
Syrjintätapaus on nyt loppuunkäsitelty ja tiedonanto tästä annettu. 
 
Sari: Laitoskahvit olivat onnistuneet, paikalla oli paljon väkeä ja hyviä keskusteluja. Vielä kesken on Miiran 
esittämä pyyntö siitä, että mephistolaiset keksisivät, miten fuksien asemaa parannettaisiin. Santeri Kytöneva 
ehdotti, että yhteisiin tapahtumiin saataisiin mephistolaisia mukaan ja fuksivuoden alkuun heti näkyvyyttä. 
Todettiin, että Mephisto on hieman syrjässä muista järjestöistä. 
 
   5.2 Koulutuspolitiikka 
 



Meri Monto ei ollut paikalla, mutta oli jakanut ennakkoon hallituslaisille tiedot ajankohtaisista kopoasioista. 
Oppiainekokouksessa oli kyselty opiskelijoilla kurssitoiveita, näitä olis vielä mahdollisuus toteuttaa, mikäli 
ehdotuksia saadaan pikaisesti. Esim. Miira kertoi että klassikko-tyylistä kurssia on toivottu (Hegeliä 
ilmeisesti eritoten), ja hän itse pohdiskeli Nikomakhoksen etiikan läpikäyntiä kurssimuotoisesti. 
Kokouksessa esitettiin mm. Hegeliä, Marxia sekä estetiikkaa (ja yleisemmin “yhden ajattelijan” kursseja). 
Sovittiin, että tehdään tästä kysely. Jenna kertoi, että joskus on tehty vastaava kysely. 
 
Meri oli ottanut oppiainekokouksessa myös esille oppilaiden ja henkilökunnan yhteisöjen lähentämisen, 
joka toisi filosofiaa lähemmäs uusia opiskelijoita ja lisäisi sen kiinnostavuuta oppiaineena, josta oli niinikään 
puhetta myös laitoskahveilla. 
 
Ensi torstaina YFIn kopo-kaljottelu Hemingwayssa klo. 18.00. 
 
   5.3 Sosiaalipolitiikka 
 
Jenna Ratia on miettinyt verenluovutusta. Aikataulua pohdittiin, ehdotettu risteilyviikkon maanantaita 
16.4, neljästä eteenpäin. 18.4 opiskelijoiden mielenterveyspäivä Nyyti ry:n toimesta. Mephisto ei ennätä 
enää omanaan mukaan. YTHS:n palveluihin kaavaillaan muutoksia huonompaan, mm. 
erityislääkäripalveluiden huononnuksia, vaihtareita pois piiristä ja AMK:laiset mukaan. 
Sosiaalivaliokunnassa käsitelty yhdenvertaisuusasioita ja -lomakkeita. 
 
   5.4 Rahastonhoitaja 
 
Anttoni Kuusela ei ollut paikalla, mutta oli välittänyt pj-Tuomakselle tiedon, että rahavirroissa ei suurempia 
tapahtumia. Aikaisempi virhe tilikirjauksissa oli korjattu. Tuomas S. kertoi, ettei ystävänpäiväsitseistä ole 
vieläkään saatu tuottoa Fokuksen johdosta. Tilivarantoja on yhteensä noin 700 e. Yleisavustushaku on tehty 
ensi vuodelle. Maksu toukokuun alkuun mennessä. 
 
   5.5 Tapahtumavastaava 
 
Tuomas S. kertoi, että 4.5 ei käykään toogabileille, tiedusteltu edeltävää päivää 3.5. Tuomas S. pohtii, 
pitäisikö Mephiston ottaa toogabileet vastuulleen, sovittiin että varataan tila tänään. Tuomas S. esitteli 
vappuviikon tapahtumia. Sovittiin, että Mephisto irtisanoutuu 28.4 Vanhat Pierut -tapahtumasta 
taloudellisista syistä. Mephiston järjestää omia vapputapahtumia. 25.4 ehdotettu YFI-olympialaisia ja 
jokavuotista jalkapallotapahtumaa. Viikonloppukin voisi toimia meille, sovittiin, että Mephisto ehdottaa 
ajankohdaksi ensisijaisesti viikonloppua. 
 
   5.6 Tiedottaja 
 
Akseli on päivittänyt Mephiston nettisivut, ja Jennan sopomateriaalit ja Akselin ympäristömateriaalit on 
lisätty. Akseli pyysi Saria lähettämään pöytäkirjat. Akseli ehkä pääsee tiedottajien koulutukseen. 
 
   5.7 Ympäristövastaava 
 
Ympäristövaliokunnan kokouksessa ei ihmeellistä. Ympäristövalikunta oli innovoinut 
“Vappupullo-kilpailu”, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota Vapun roskaamiseen. Erillisestä 



roskienkeruutapahtumasta ei vielä tietoa. Luontoretkiä tulossa. Mephistolla ensi tiistaina 11.4 leffailta, joka 
myös ympäristötapahtuma. Ehkä mielenpuhdistuskävely ennen Vappua, toukokuussa retki. Kesäretket 
suunnittelussa. Palstaviljelmiä selvitelty. Kortepohjan asukastoimikunta jakaa Kortesuo-Viitaniemen palstat, 
joista Mephisto on ollut kiinnostunut. 12,5  m2 per/varaaja. 
 
   5.8 KV-vastaava 
 
Meri oli välittänyt tiedon, että KV-asioista ei mainittavaa, oon mainostanu joitakin tapahtumia YFIn 
vaihtareitten fb-ryhmässä, mutta sen hedelmällisyydestä en uskalla mennä mitään sanomaan. Vesterisen 
Oskari on Mephiston kv-vastaava, huraa! 
 
   5.9 Liikuntavastaava 
 
Santeri Kytöneva yrittää pitää yllä jalkapalloa ja odottaa vastausta viikonlopusta. Jäsenistöstä on ehdotettu 
boulderointia. Katsotaan syksylle. 
 
   5.10 Kulttuurivastaava 
 
Mikael Kattelus on Mephiston laulukirjan tuottamisen kanssa kiireinen. Kettu ja Korkki sekä Palonen 
kahlattu läpi, valinnat ja siivous tehty. Lisäksi Mephisto on tuottanut omia lauluja.  Mephisto pitää vielä 
lauantaina tapaamisen tästä klo 16 Ylä-Ruthissa. 
 
Akseli sanoi, että nelontajuttu olis kiva järjestää. Lisäksi huhtikuussa feministisen filosofian ilta -Symposium. 
Lisäksi uusi idea “Mephiston kirjastosta” docs-kirjastosta lainakirjoista.   
 
6. Tapahtumat 
 
Huhtikuun tapahtumat: 10.4 elokuvailta, 11.4 sitsit, jossa toastit Tuomas ja Suvi. Lihalasagnen tekee 
Tuomas S, vegelasagnen Sari. Tuomas ja Tuomas S. hoitavat juomat ja Akseli tekee salaatin. 19.4 risteily ja 
16.4 verenluovutus. Symposium risteilyviikon jälkeen. 
 
Neulonta vappuviikolle. Vapuksi simaa ja munkkeja Kasvistossa. 8.5 kevätjuhla 11.5 Lyhdyssä 
työelämätapahtuma: puhujia varmistunut 4, 3 alumnia ja Teemu Lari. Budjettia käytetään tarjoiluihin. 
Akseli laittaa viestiä SYY:lle paneelista. 9.5 nörtti corneri goes TSH, matka Turkuun. Luontoretki voisi olla 
toukokuussa näiden tapahtumien jälkeen. 
 
7. Laitoskahvit 
 
Seuraavat laitoskahvit järjestetään vielä huhtikuussa. 
 
8. SYY-asiat 
 
Emilia Finnberg ei ollut paikalla, mutta oli kertonut Sarille ennakkoon SYY-kuulumiset: toukokuista 
yhteisiltaa varten ei olla vielä SYYn puolesta hankittu puhujaa, mutta SYYllä on tiedossa ensi maanantaina 
kokous, jossa siitä päätetään. SYYn tapahtumista sen verran, että tiedossa on 10.4. klo 11-14 yliopiston 



kirjastolla SYY-lätyt, jossa on tarjolla pannukakkua, kahvia ja pienimuotoinen kilpailu. Ja 18.4. järjestetään 
SYY:n vappusitsit Helena-salissa, johon ilmoittautuminen on auki 10.4. asti. 
 
Maanantaina 9.4. on siis tiedossa SYYn kevätkokous klo 16.15 Lea Pulkkisen salissa ja heti sen perään 
normikokous, jos löytyy kokoukseen innostuneita tulijoita. 
 
9. META 
 
Järjestettiin Mephiston munajahti. 
 
10. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Tehdään ensi kokouksessa, koska Roni ei ollut paikalla. 
 
11. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Seuraava Mephiston kokous pidetään 25.4 klo. 18 paikassa X. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin ajassa 19.48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
puheenjohtaja Tuomas Manninen  varapj. & sihteeri Sari Hietamäki 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
kokousvirkailija Jenna Ratia  kokousvirkailija Akseli Ekola 
 
 


