
Mephiston hallituksen kokous 7.9.2017 kello 18, Ilokivi

Olli-Pekka Paananen (Kulttuurivastaava)

Mikael Kattelus (Tapahtumavastaava)

Akseli Ekola (Puheenjohtaja)

Anna Penttilä (Koulutuspoliittinen vastaava)

Sari Hietamäki (Sosiaalipoliittinen vastaava)

Tiia-Mari Hovila (Rahastonhoitaja)

Ruben Mustonen (Sihteeri)

Oskari Vesterinen (poistui klo 18:58)

Sinttu Kauhanen

Sini Tiihonen (Varapuheenjohtaja & tiedottaja)

Hanna-Kaisa Paananen (Ympäristövastaava) 

1. Kokouksen avaus
Kokous avataan kello 18:07.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokousvirkailijoiksi valitaan Sari Hietamäki sekä Tiia-Mari Hovila. 

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

5. Fuksit ja tutorointi
Annan mukaan kaksi fuksia on kiinnostunut filosofiasta. Eivät ole kokouksessa. Ei ongelmia 

kuulemma vielä, Anna kertoi. Tutorit yksinään sekä yhdessä, pienryhmissä. Pajunen 

kuulemma sanoi, että ainakin 15 fuksia oli pääsykokeissa ilmoittanut olevansa kiinnostunut 

filosofian aineenopettajan opinnoista. Annan mukaan yksi on varmasti kiinnostunut 

aineopetuksesta. Akseli muistutti, että fuksit valitsevat vasta keväällä oman suuntauksensa. 

Meidän kannalta siis ei kannata odottaa ryntäystä, Akseli jatkoi. Tiia-Mari mietti voiko fuksit

liittyä useampaan ainejärjestöön. Voi liittyä, Oskari tiesi.
Huomenna Mephiston, Puolueen ja Fokuksen ainejärjestöinfo, Anna jatkoi asian tiimoilta. 

Se on about vartin info, Musican salissa klo 11:45. Akseli pohti, että pidetäänkö vielä 

Mephiston oma esittely. Annan mielestä on laimeaa, jos ei ole omaa esittelyä. Mietitään, 

onko tarvetta esittäytyä. Mikael lisäsi tähän väliin tiedottamalla, että ensi viikolla on uusien 



ilta, torstai 14.9. klo 20 Vakiopaineessa. Akseli huomautti, että tästä tulee infota myös 

fukseille. 

6. Vastaavien kuulumiset 

6.1 Puheenjohtaja

Akseli kertoi YKA:n avustuksesta/yhteistyöstä, se pitää kuulemma käyttää tiettyyn tarkoitukseen. 

Tämä voisi Akselin mukaan olla työelämätietoisuuden tukeminen, esimerkiksi alumnitapahtuma 

voitaisiin järjestää, valmistuneet tulisivat kertomaan heidän töistään ja työllistymisestä, Akseli 

virkkoi. Siihen voisi kuulemma hakea rahaa, tänä syksynä tai lukuvuonna. Sini kysyi, voiko tätä 

käyttää Fokseihin. Alumnitapahtumat saivat hyväksyntää kokouksessa. Rahan määrä riippuu siitä, 

paljonko haetaan, Sinttu tiesi kertoa.  Muutama satanen olisi hyvä. Sinttu tiesi summan 

pienenevän, jos rahoitusta hakee useampaan kohteeseen. Akseli sanoi hakevansa rahoitusta 

sunnuntaihin mennessä. Käytetään verkostoitumistapahtumaan, niin saadaan mahdollisesti 

useampaan juttuun rahoitusta, Sinttu taktikoi. 

Akseli käy Sikariklubilla ensiviikolla. Lisäksi Akseli välitti Tampereelta idean, että Käpyrauhasen alla 

Paatos-lehteä voitaisiin taas herätellä yhteisvoimin.

6.2 Varapuheenjohtaja

Sinille ei kuulu ihmeempää. Sini miettii laitoskahveja tälle kuulle vielä. Ajankohta mietitään, on 

vielä avoin, Sini ilmoittelee lähempänä. Sini sanoi hoitavansa koko syksyn laitoskahvien 

päivämäärät sitten samalla. 

6.3 Informaation jakelu

Tällekään saralle ei Sinin sanoin kuulu kummempaa. Nettisivuja ei Sinin mukaan varmaankaan 

tarvitse säätää. Akseli kertoi päivittäneensä sivuja vähän aikaa sitten. Instagramia saa päivittää 

reilusti, kertoi Sini. Sini myös pohti, että jonkinlainen Mephiston flyeri olisi kiva. Vähän myöhäistä 

ehkä, Sini tokaisi perään. Hanna-Kaisa mietti logon ja nettisivujen riittävän Mephiston mainontaan. 

Akselilla julistepohja valmiina.

6.4 Raha ja Talous

Talous ei Tiia-Marin mukaan ole niin masentavaa kuin olisi voinut luulla. Käteiskassassa enemmän 

rahaa kuin luultiin, koska kevätjuhlarahat. Käteiskassassa on Tiia-Marin mukaan 409 euroa ja tilillä 

359 euroa. Yhteensä siis yli seitsemän hunttia, Tiia-Mari laskeskeli ääneen. Tiia-Mari sopi 

maksavansa Mikaelille kulut, kun Mikael laittaa kuitit mökkiviikonlopusta. Mephiston rahallinen 

tappio MepMökkeilystä oli 240 euroa. Tiia-Mari ei ole vielä hakenut viime kevään laitoskahveista 



rahoja. Sieltä tulee kuulemma noin 100 euroa. Budjettia pitää kuitenkin nyt miettiä, Tiia-Mari 

jatkoi. Budjettikuria tarvitaan jonkun verran, Akseli komppasi Tiia-Maria. Syksyä täytyy miettiä 

vähän, esimerkiksi että saadaan hyvät vuosijuhlat. Akselin mukaan täytyy järjestää tapahtumia, 

jotka eivät vie hirveästi rahaa. Mephiston on myös maksettava Fuksisaunasta 20 euroa. 

6.5 Aikamme koulutuspolitiikka

Huonoa on, kaikki ovat tyytymättömiä laitokseen, Anna aloitti. Vastaavuustaulukoiden 

julkaisuaikataulu, vastausviive ynnä muut viiveet painavat. Kopot ovat Annan sanoin huolissaan. 

Anna vie palautteen valiokuntaan, joka kokoontuu ensi viikolla. Kopot tekevät kannanoton 

laitokselle Kopokahvit on 3.10. Liikunnan rakennuksella kello 11:45, jotain syötävää tai juotavaa 

tarvitsisi, Anna tiedotti. Tiia-Mari muistutti, että ihmisiä voi laittaa pakkotöihin. Kasvistossa 

kuulemma paljon teetä, Hanna-Kaisa vihjasi. Sini kysyi tähän väliin, voisiko varainkeruu olla tämän 

syksyn juttu, ettei tarvitsisi leikata muusta. Pennanen on ainakin kannatusjäsen, Akseli huomautti. 

Tiia-Mari ideoi, jos vanhoilta jäseniltä löytyisi myötätuntoa Mephistoa kohtaan, heiltä voisi pyytää 

rahaa. Sinttu kertoi, että myös SYY voi tulla kahvittamaan Kopokahveille. Anna lisäsi vielä lopuksi 

yhden uuden koulutussuunnittelija tekevän kaikille hyvää. Henkilökunnalla on niin kovin kiire. 

6.6 Sosiaalipolitiikka ennen ja nyt

Sari kertoi alkuun, ettei mielenterveyspäivän seminaarin filosofia-edustus toteutunut. Sinne 

valittiin kuulemma kaksi muuta puhujaa. Sari kuitenkin toivoi, jos tähän liittyvän support-

tapahtuman voisi järjestää esimerkiksi symposiumina. Mielenterveyspäivä siis on 10.10.2017.

6.7 Ihminen ja luonto

Ympäristövaliokunnankokous vasta ensi viikolla, Hanna-Kaisa kertoi. Eli ei siis kummempaa tässä 

vaiheessa. 

6.8 Filosofit ylös tuolista

Hallituslaiset nousevat venyttelemään. Liikuntavaliokunnankokouksessa ei kuulemma ollut mitään 

tärkeää, Minna oli kertonut Akselille. Akseli pyysi kirjoittamaan pöytäkirjaan, että hän oli ollut 

Tutkijaliiton kesäkoulun futispelin voittajajoukkueessa ja saanut palkinnoksi kirjan. 

6.9 Kulttuurivastaava

Kesä on ollut Olli-Pekan mukaan vauhdikas. Nyt ei kuulemma mitään mielenkiintoista sanottavaa. 

Paitsi että teenjuonti-tapahtuman voisi tässä järjestää, Olli-Pekka lisäsi. Sinne voisi saada 

filosofiasta kiinnostuneita fukseja. Tiia-Mari tiesi, että teeleidissä on erilaisia teemajuttuja, 

esimerkiksi Afternoon Tea. Mephisto ei pysty tätä kustantamaan, mutta ihmiset voisivat itse 

kustantaa. Sari lisäsi, että kahvila Papuun voisi mennä myös porukalla, ennen kuin se muuttaa 



muualle. 11. päivä oli kulttuurivaliokunnankokous, Akseli tiesi. Olli-Pekalla valui hiki ohimolla. 

Hanna-Kaisa mietti, oliko viime keväänä jotain kulttuuri-ideoita. Tätä muisteltiin yhdessä. Esim. 

epävirallinen leffailta, Hanna-Kaisa ideoi. Olisi kiva, jos voitaisiin katsoa Mephiston nimikkoleffa, 

Akseli mietti. Oskari muistutti, että kissavideoilta sai suuren suosion.  Anna lisäsi, että saimme siitä 

kehuja Ruthilla. Siellä oltiin sanottu, että Mephiston tapahtumat ovat aina parhaita. Kissavideo part

II voisi Akselin mukaan olla mahdollinen.  Mikael ehdotti, että perjantaina voisi mennä ilmaiseksi 

museoon porukalla. Tämä sai kannatusta kokouksessa. Hanna-Kaisa pyysi Olli-Pekkaa laittamaan 

asioita muistiin. Akseli laittaa, Olli-Pekan ei kuulemma tarvitse. 

Olli-Pekka mietti, voisiko Mephiston kautta järjestää lukupiiriä. Mephiston kautta voisi siis 

tiedottaa, Olli-Pekka tarkensi. Olisiko mahdollista ensin tehdä äänestys, ennen kuin aletaan lukea, 

Hanna-Kaisa ehdotti. Akseli kertoi aiemmista lukupiireistä. Usein on kuulemma ollut vähän 

matalamman profiilin tiedotusta, mutta myös sähköposti-ilmoituksia on tullut. Jotain voisi ottaa 

kuitenkin Mephiston kautta, vaikka kerran lukukaudessa joku klassikko. Helsingissä oli kuulemma 

Zizek-lukupiiri, Sari kertoi. Sellaista matskua, mistä mahdollisimman moni olisi kiinnostunut, Akseli 

pohti. Voisi olla minimaalinen määrä, vaikka 10 sivua, Olli-Pekka vielä visioi. Sini komppasi ja kertoi,

että jotkut voisivat kiinnostua filosofiasta ja Mephistosta tätä kautta. Tampereella oli kuulemma 

ollut luovan –ja tieteellisen kirjoittamisen piiri, jossa pystyi työstämään omia tekstejä. Akseli kertoi 

suunnitelmistaan tuoda saman tyyppistä toimintaa myös Jyväskylään. Hallitus nyökyttelee 

myöntävästi.  

6.10 Tapahtumat

6.10.1 Menneet tapahtumat

Kevätjuhlat oli ja meni. Hyvin meni, vähän kalliit kuitenkin, koska esiintyjien palkkio oli Akselin 

mukaan odotettua suurempi (100 euroa Mephistolle maksettavaksi). Luontoretki oli keväällä, 

Akseli muisti. Mikael kertoi kesän Kylmä sota-bileistä. Kesän juhannustapahtuma oli kuulemma 

menestys, Mikael jatkoi. Kesän tapahtumat menivät Mikaelin mukaan mukavasti, ei ongelmia, 

vaikka enemmänkin olisi taas voinut olla. Oskari sanoi tähän väliin, että haalikaa vaihtareita. Oskari 

hoitaa asiaa sitten kun tulee. Tämä on lupaus.

6.10.2 Tulevat tapahtumat

Mikael jatkoi kertomalla tämänpäiväisistä tapsojen kokouksesta. Fuksisitsit ja fuksiaiset ovat 

tulossa. Mikael kertoi, ettei fuksiaisissa ole köydenvetoa tänä vuonna. Se ei kuulemma toimi tänä 

vuonna, mutta YFI-kaste ja alkuseremonia tulossa. Fuksiaiset ovat siis 20. päivä. Vähän 



kristillistyyppinen kaste tulossa, jaloviinalla tai vedellä, Mikael kertoi.  Akseli kysyi, voisiko kasteessa

käyttää pumpulia. 

Mikael jatkoi kertomalla fuksiaisrasteista. Mephistolle vain kolme rastia tiedossa yhteensä 11:sta 

rastista. Kolmelle rastille tarvitaan vetäjät. Tiia-Mari huomautti, että rasteilla voisi tavallaan 

mainostaa filosofiaa ja Mephistoa. Akseli ehdotti, että vietetään suunnittelukokous/hetki, ensi 

viikolla. Tämä sai kannatusta. Lopuksi fuksiaisissa palkintojenjako. Mikael kertoi, että fuksiaisten 

teema on supersankarit. Tapahtuma alkaa klo 16 tai 17. Jatkot ovat Escapessa tai FreeTimessä.

Fukstisitsit tulossa myös, teemana lastenkestit. Ajankohta 27. Päivä ja paikkana Ruusupuisto. 

Mephistolta tarvitaan toastmaster, Mikael jatkoi. Tiia-Mari ilmoitti, että Lauri Vanhanasta voi 

kuulemma käyttää. Suunnittelua on Mikaelin mukaan vielä tiedossa.

Mikael on ideoinut myös Mephiston omia tapahtumia. Uusien ilta on tulossa ensi viikolla. Myös 

kotiapprot ovat Mikaelilla mielessä, ajankohtana tämän kuun loppu tai ensi kuun alku. Akseli toivoi 

lautapeli-illoille jatkoa. Syyskuun ajankohdaksi lautapelailulle sovittiin torstai 21. 9. Vakiopaineessa 

(alustava). Ei sen enempää tällä hetkellä, Mikael tokaisi. 

Akseli jatkoi kysymällä, että pidetäänkö MepHike. Minna saa kuulemma hoitaa. Akseli mietti, onko 

saunaa kannattavaa varata siihen kylkeen, se maksaa Kortepohjassa kuulemma 30 euroa. Hanna-

Kaisa mietti, voisiko sen jälkeen pitää vielä jonkun kokoontumisen, lautapelien pelailua esimerkiksi.

Akseli kysyi, voisiko ajankohta olla syyskuun viimeisellä viikolla. MepHike päätettiin alustavasti 

laittaa torstaille 28.9. Sini huomautti, että jos vuorelle kiipeämisen aloittaa ajoissa, niin myös 

”afterskin” voi aloittaa aiemmin. Hanna-Kaisa mietti, millaista budjetointia syksyn tapahtumat 

tarvitsevat. Viinibileitä ja pikkujouluja sekä niiden ajankohtaa mietittiin. Koska Lillukka on 

remontissa, on tiloista nyt puutetta. Lyhty (ja muut yliopiston tilat) on kuulemma huono paikka, 

koska pitää lähteä aikaisin, Akseli tiesi. Vintti-niminen paikka voisi kuulemma olla mahdollinen. 

Akseli toivoi luovia ratkaisuja. Ylistöllä on Akselin mukaan kvanttisauna tai joku. Sieltä voisi 

tiedustella. Asiaa mietitään.

Viinibileet ovat lokakuussa, pikkujoulut marraskuussa. Pikkujoulut voisi olla nyyttäreillä, 

budjetoitaisiin vain tilan vuokra, Hanna-Kaisa ideoi. Sydäntalvella tulossa Ubermensch-pussikaljat, 

Mikael tiedotti. Sini kertoi fokuksella olevan ahdistuskaljat-niminen tapahtuma. Mephistolle 

mietittiin vastaavaa. Kehitellään ja ideoidaan, kuten aina.



6.11 Vaihtarit

Akseli kertoi, että Meriltä voisi kysyä, voisiko ottaa koppia vaihtareista. Hänen tutor-ryhmässään ei 

tosin ollut ketään YFI:n vaihtaria, Akseli tiesi. Ainakin Akselilla on lista YFI:n vaihtareiden 

yhteystiedoista. Joku itävaltalainen tyttö oli kuulemma liittynyt Mephiston FB-ryhmään. Kun 

tapahtumista tiedotetaan, sovittiin, että ilmoitetaan myös englanniksi. Oskarin toivoi, että 

vaihtareita voisi tulla vähän vastaan, ihan fyysisestikin. 

7. Symposium 

Akseli kysyi, onko kiinnostusta. Muutaman kerran, vaikka tänä syksynä. Samu on Kreikassa, joten 

Olli-Pekka voisi kuulemma ottaa vastuun seuraavasta symposiumista. Sari toivoi, että Olli-Pekka 

voisi pitää Heideggerista. Olli-Pekka muistutti jo pitäneensä esitelmän Heideggerista 

symposiumissa. Akseli mietti, että Symposiumeja voisi suunnitella etukäteen, niin voisi julkaista 

koko syksyn ohjelman kerrallaan. Olli-Pekka lupasi repiä jotain kasaan. Hanna-Kaisa muistutti, että 

Symposium FB-sivulle voi muistutella ja ilmoitella. Ella on kuulemma puhunut, että voisi tulla 

pitämään jotain, kertoi Tiia-Mari. Tiia-Mari sanoi voivansa myös pitää jotain ilman tai Hanna-Kaisan

kanssa. 

8. FOKS 2017

Akseli nousi seisomaan. FOKSsien järjestäminen tänä on vuonna Mephiston vastuulla. Hyvin tärkeä 

tehtävä. Vaatii suunnittelua ja rahaa ja vaivaa, Akseli kertoi. Ensiksi, milloin järjestetään? Yleensä 

marraskuussa. Akseli kyseli muilta ainejärjestöiltä, paras olisi vko 47, 24.-26. marraskuuta. 

Ajankohta pitäisi lyödä lukkoon ajoissa, niin saadaan tilat varattua ja rahoitusta. Päätetäänkö että 

se on silloin, Akseli kysyi. Päätetään, muu hallitus vastasi. Akseli kertoi FOKSien tulevasta 

ohjelmasta. Perjantaina alkuseminaari/iltatilaisuus, alustuksia ja keskustelua, tutustumisia yms. 

Pääpäivä lauantaina, silloin seminaari ja illalla hengailua, ja sunnuntaina joku brunssintapainen. 

Käpyrauhasen kokous on myös lauantaina, Akseli jatkoi. Alustuksia kaivataan ja majoitusta tänne 

saapuville. Tiia-Marille mahtuu kuulemma ja Mikaelille ehkä. Työryhmää tarvitaan. Kokousta 

järjestetään. Organisoimista, ruokaa ja sen sellaista pitäisi pohtia. Olisi reilua, jos vähintään puolet 

hallituksesta olisi mukana, Tiia-Mari huomautti. Hallituksen ulkopuolisia toki saa tulla mukaan, Sini 

vielä tarkensi. Enemmistö puhujista on usein ollut sieltä, mistä kaupungista FOKS on järjestetty. 

Sinttu huomautti, että tähän saumaan olisi hyvä järkätä alumnitapahtumaa. Aikataulutus voi 

Akselin mukaan olla ongelma. Muilla ainejärjestöillä on kuulemma jotain vastaavaa jo omissa 

kaupungeissa. Akselilla oli tästä tietoa. YKA kannattaa kuulemma mainita tiedotteissa isolla, toinen 

keino saada rahaa, Sinttu tiesi. Ennakkoilmoittautuminen on FOKSseissa, muttei maksua, Akseli 



vastasi Sinin kysymykseen. Hanna-Kaisa muisteli neljä vuotta sitten Jyväskylässä järjestetyn FOKSsin

olleen täysi floppi. Tiia-Mari lisäsi, että silloin ruokana oli banaaneja, ja mephistolaiset harjoittivat 

tämän häpeän jälkeen itseruoskintaa. Tämä tulee välttää. Sari, Anna ja Tiia-Mari ilmoittautuvat 

hallituksesta vapaaehtoisiksi suunnittelemaan. Akselilla ei voi kieltäytyä. Suunnittelukokous 

pidetään mahdollisimman pian.

9. SYY-asiat

SYY:llä on kuulemma uusi sidosryhmävastaava, Sinttu kertoi. Ensi viikolla kokous Ilokivellä klo 17. 

Syyspäivät tulossa, suuret opiskelijakekkerit 20-22. päivä lokakuussa Tampereella. Sinttu kertoi, 

että YKA:lla vaalit tulossa, sinne kaivataan ehdokkaita. Kahdesti vuodessa kokous, neljä vaalikautta, 

Sinttu jatkoi. 25. Päivä mennessä tulee olla asettunut ehdolle. Sinttuun saa olla yhteyssä tähän 

liittyen. Jos joku on tehnyt oman alan töitä, niin SYY-blogiin kaivataan kuulemma tekstiä, vink vink. 

10. Uusi OPS

Anna avautui asiasta jo aiemmin. Filosofeja oli 15 tänään laitoksen jatkavien opiskelijoiden OPS-

infossa, Akseli oli laskenut. Laitoksella on Akselinkin mukaan hälinää. Täytyy valita kumman OPS:in 

mukaan jatkaa opintojaan, asia hoidetaan lomakkeella, joka julkaistaan myöhemmin, Akseli tokaisi.

Sinttu kertoi kirjoittaneensa koko infon ylös, jos joku kaipaa. Sinttu laittaa sen kuulemma 

puheenjohtajan mailiin, josta sen voi jakaa kansalle.

11. Laitoskahvit

Asia käsiteltiin jo aiemmin. 

12. META

Anna lupaili järjestävänsä vielä mielenpuhdistuskävelyn Tourulassa joku viikonloppuaamu. Hanna-

Kaisa muisteli ideaa feministisestä iltamasta. Fokseihin vähän pitempi esitelmä tai alustus, josta 

puhuttaisiin, Tiia-Mari pohti. Esitelmä, jossa keskustelulle vähän enemmän aikaa siis. Tiia-Marin 

mukaan tämä olisi kätevä tapa yhdistää feministinen esitys/alustus, niin yleisö ei valikoituisi. 

Akselin mielestä tämä olisi mahdollista järjestää Foksi-seminaarissa. Akseli kertoi, että Mephiston 

omista sitseistä on ollut puhetta. Paikaksi Lyhty tai joku ja omat pullot mukaan. Tämä oli 

hallituslaisten mielestä hauska idea. Teemana voisi olla vaikkapa henkilökunta. Akseli lisäsi, että 

FOKSseihin voitaisiin tehdä jonkinlainen yhteistaideteos esmes FB-tapahtuman kansikuvaksi. Akseli 

myönsi, että idea oli alun perin Sarin. Sari väitti, että Akseli pimittää varastamiensa ideoiden 

alkuperän, mutta tämä ei pidä paikkaansa, kuten nytkin nähtiin (t. Akseli)  

13. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksytään. 



14.  Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 12.10. kello 16. 

15. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään kello 19:50.

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan, ja vakuutan sen oikeaksi: 

Akseli Ekola, puheenjohtaja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sari Hietamäki, pöytäkirjantarkastaja

Tiia-Mari Hovila, pöytäkirjantarkastaja


