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Mephisto ry:n hallituksen kokous 3/2018  
Ravintola Ylä-Ruthin kabinetti, klo 18.00 
 
Läsnä: Akseli Ekola, Tuomas Suolahti, Tuomas Manninen, Sari Hietamäki, Roni Nousiainen, Mikael 
Kattelus, Jenna Ratia (poistui 19.33), Meri Monto, Santeri Kytöneva sekä SYY-Jyväskylän edustajana Emilia 
Finnberg. 
 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.14. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 
 
Kokousvirkailijoiksi valittiin Roni Nousiainen ja Tuomas Suolahti. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslistaan lisättiin kohta 7. JyväSpeksin sponsorointisopimus. 
 
5. Vastaavien kuulumiset 
 
  5.1 Puheenjohtajat 
 
Tuomas: JYY:n piirissä on ollut keskustelua tilavarauksista ja niiden epäjohdonmukaisuudesta, jonka 
johdosta Oikeat Opiskelijat ovat tehneet aloitteen yhdenmukaisesta tilanvarauksista. Tavoitteena aloitteella 
on tilaohjeistus ja sen mukaisten periaatteiden vahvistaminen käytännöiksi. Yliopiston mukaan 
epäjohdonmukaisuus on johtunut suunnitteilla olleista ohjeista. Yliopiston uusien ohjeiden mukaan 
esimerkiksi BoomBox olisi ainejärjestöille ilmainen, joka olisi Mephiston kannalta hyvä asia. Aloitteen 
johdosta on tehty myös tilankäyttökysely, johon on pyydetty ainejärjestöiltä vastauksia. Puheenjohtaja 
Tuomas Manninen täyttää kyselyn entisen tapahtumavastaavan, Mikael Katteluksen kanssa, ja kirjaa ylös 
Mephiston havaitsemat epäkohdat. 
 
Sari: Sari kertoi Miira Tuomisen vastauksesta Mephiston tekemään opiskelijavalintakyselyyn, johon saatiin 
yhteensä 26 vastausta. Valitettavasti kansallinen sisäänotto on kariutunut, eikä Jyväskylässä filosofiaan ole 



tulossa omaa sisäänottoa. Tämän johdosta Miira oli pyytänyt Mephistoa ideoimaan tulevalle syksylle 
toimintamalleja, jolla pyrittäisiin paikkaamaan olemassa olevaa tilannetta. 
 
Tuomas Suolahti on kirjoittamassa Fokuksen lehteen Fogueen ja pyrkii vaatimaan, että Mephisto saa 
tasavertaisen paikan uusien opiskelijoiden kirjeissä. Akseli Ekola kysyi kenen vuoksi uudistus 
valtakunnallisesti kaatui. Sari lupasi selvittää asiaa Miiralta. Käpyrauhanen tuoda esiin Mephiston kautta. 
Akseli kysyi onko kukaan hakenut tutoriksi, ei ollut tietoa. Laitokselle yhteisesti. Santerikaan ei tiennyt 
Mephiston fukseista kuka olisi hakenut. Santeri ei puhunut pakonomaisen markkinoinnin puolesta. Santeri 
ilmaisi, että Mephisto oli tosi myöhään liikkeellä ja oli päällekäisyyksiä. MepHike olisi syksyllä aikaisemmin. 
Mikael totesi, että fuksisyksy oli hämmentävä kaikille. Tuomas S. Totesi, että muut olivat toeteuttaneet 
tapahtumat paremmin. Tuomas S. Ehdotti käpyrauhastapahtumaa tai muuta orientoivaa tapahtumaa. 
Filosofialla ei sidosryhmiä Jyväskylässä. Tärkeää saada fukseille tietoisuutta ja kiinnostusta filosofiaan. 
Kerrotaan lisää, kun tiedetään. 
 
   5.2 Koulutuspolitiikka 
 
Kopokokous oli pari viikkoa sitten. Opintopolku.fi asia korjaamatta. Epäselvyyttä siitä, kuka hoitaa 
yhteydenpidon Opintopolkuun. Yhteishaku aukeaa ensi viikolla. Käpyrauhaseen valtakunnallisesta 
sisäänotosta kysely? Tapahtumassa voitaisiin suunnitella. 9.3 Stragaton. FB-postaus tulossa. 15 viikko on 
taas palauteviikko. Kandipalautteen määrä vaikuttaa rahoitukseen. Meri tekee postauksen. Hallopedeille 
jyvitetty ainejärjestöt, ei ole tietoa kuka olisi Mephiston hallopedi. Puolue on järjestänyt kopokaljoja, joita 
pohdittiin. Käpyrauhaskyselyä pohdittiin. Laajennettaisiin kyselyä Käpyrauhaseen. 2020 sisäänottouudistus. 
 
   5.3 Sosiaalipolitiikka 
 
Jenna Ratia mainitsi myös palauteviikosta, 12.4 opiskelijan mielenterveyspäivä Nyytiltä. Nettisivujen 
sopo-osio työn alla.   
 
   5.4 Rahastonhoitaja 
 
Anttoni Kuusela ei ollut paikalla, mutta oli välittänyt Tuomas Manniselle rahastonhoitajan uutiset. 
Tilinhaltijat hoidetaan kuntoon tällä tai ensi viikolla. 
 
   5.5 Tapahtumavastaava 
 
Tuomas Suolahti kertoi, että tapahtumavastaavilla on käytössä taulukko, jossa on tapahtumavastaavien 
yhteystiedot. Linkille JyväsMetron bussiapprot, johon tarjottaisiin ennakkolipunmyyntiä. Sitseistä ei 
jälkipyyntiä. Tuomas S. kertoi risteilytarjouksesta. 
 
   5.6 Tiedottaja 
 
Akseli Ekola kertoi, että ei ole  uutisia. 
 
   5.7 Ympäristövastaava 
 



Akseli Ekola että luonnon monimuotoisuus on huonossa jamassa. Pyysi ironisesti sulkemaan korvat ja silmät 
ympäristökatastrofista. Akseli kertoi Tähtientuijotteluillan trilleristä. Kiinnostuneita oli 17, osallistujia 3, 
mutta pilvet haittasivat tapahtumaa. Akseli oli ollut ympäristövalikunnan kokouksessa, jossa suunniteltiin 
tulevaa, ei päätöksiä. Akseli on suunnitellut ympäristötapahtumaksi talviretken, jossa kuitenkin tarvitsee olla 
nopea. Mielenpuhdistuskävely myöhemmin keväällä, kun lumet sulanut. Kesän juttuja mietitään 
myöhemmin. Avara Luonto –iltaa pohditaan. Sari toivoi uusintaa viime kevään luontoretkestä, jossa nähtiin 
parittelevia vesiliskoja. 
 
   5.8 KV-vastaava 
 
Meri Monto kertoi, ettei vaihtareita ole tavoitettu. KV-sitsejä on suunniteltu, mutta käytännön toteutus on 
vielä kesken, mahdollisesti ESN:n kanssa. Rasismikysely on välitetty Mephiston sähköpostilistalle ja 
yritetään saada myös vaihtareille tietoon. 19.11 on rasisminvastainen viikko jota varten kyselyä toteutetaan. 
Akseli toivoi Mephiston omaa KV-tapahtumaa. Uudet vaihtarit saapuvat elokuussa. 
 
   5.9 Liikuntavastaava 
 
Santeri Kytöneva kertoi, ettei uutta liikunnan osalta. Lumisodasta lisää maaliskuun tapahtumista. 
Keskiviikkoisin kahdeksalta liikuntavuoro, josta voisi tiedottaa lisää. 
 
   5.10 Kulttuurivastaava 
 
Mikael Kattelus kertoi taidemuseovisiitistä, jossa oli 5 osallistujaa. Jyväskylän taiteilijaseuran näyttely, joka 
nyt vaihtumassa, johon voitaisiin uudelleen mennä Mephiston kanssa. Sari ehdotti, että Mephisto järjestäisi 
nörtticornerin kautta TSH-reissun. Neulontatapahtuma on edelleen mielessä. Mikael päätti katsantonsa 
Marx-sitaattiin. 
 
6. Tapahtumat 
 
   6.1 Maaliskuu 
 
Sauna, sitsit ja lumisota. Sauna poistuu lumisodan yhteydestä, ja lumisota on uhattuna lumen kanssa, 
tilanne on vielä avoin. Saunailta pidetään Mephiston kanssa Kortepohjan B-talon saunalla 15.3, sauna 
varataan (maksaa 60 e). Filosofi-sitsit tarkoitus edelleen järjestää 22.3/23.3, asialla on nyt kiire. Sovittiin, että 
Tuomas S. kysyy Olli-Pekka Moisiolta BoomBoxin varauksesta ja asap. Järjestetään kokous. Mahdollisesti 
myös pääsiäisen tapahtuma. 
 
   6.2 Huhtikuu 
 
Toogabileet huhtikuulla, mutta vielä ei selvyyttä koska. Lautapeli-ilta. Viikolla 16 Käpyrauhastapahtuma. 
 
   6.3 Toukokuu 
 
Vappu. Perjantaina 11.5 työelämätapahtuma, johon on saatu puhujia. Kysytään myös BoomBoxia neljästä 
eteenpäin. 
 



7. JyväSpeksi 
 
JyväSpeksin sponsorointisopimus kiesi pöydässä, johon liittyy JyväSpeksin mainostamissopimus ja 
tapahtuman järjestäminen. Näytökset alkavat keväällä 18.4. 
 
8. Laitoskahvit 
 
Seuraavat laitoskahvit tulossa pian, Sari ei ole vielä sopinut päivää. 
 
9. SYY-asiat 
 
19.3 klo. 17 SYY:n kokous L206A, sovitaan siellä kahveista työelämätapahtumaan, mikäli Mephisto pääsee 
paikalle. 
 
10. META 
 
- 
 
11. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksytty. 
 
12. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Seuraava kokous 5.4 klo. 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin ajassa 19.46. 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
puheenjohtaja Tuomas Manninen  varapj. & sihteeri Sari Hietamäki 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
kokousvirkailija Tuomas Suolahti  kokousvirkailija Roni Nousiainen 
 
 


