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Läsnä: Akseli Ekola, Tuomas Manninen, Sari Hietamäki, Santeri Kytöneva, Tuomas Suolahti, Oskari 
Vesterinen, Ida Saarinen, Saara Huuhtanen (poistui 18.33). 
 
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 ja Santeri Kytöneva. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
5. Vastaavien kuulumiset 
 
  5.1 Puheenjohtajat 
 
Tuomas: Tuomas kertoo, että ei ole mitään erityisiä kuulumisia. Kertoi, että lokakuun tapahtumat ovat 
olleet varsin onnistuneita ja osallistujamäärät ovat yllättäneet positiivisesti. Myös haalarit on saatu tilattua. 
Tänään on sponsorilaskujen eräpäivä. Pitää selvittää, onko sponsorirahat saapuneet.  
 
Sari: Lyhty-ilta korvasi laitoskahvit. Laitoskahveilla ollut ongelma, ettei keksitä mitään asiaa.  
 
   5.2 Koulutuspolitiikka 
 
Miio oli lähettänyt Sarille terveiset, ei ole ollut kokousta tässä välillä, eikä ole erityisiä kuulumisia. 
 
Akseli kertoi, että JYY:ltä on valittu Heidi Rättyä edustamaan ylioppilaskuntien liiton hallitukseen.  
 
   5.3 Sosiaalipolitiikka 
 



Jenna ei ollut paikalla, oli lähettänyt kaksi asiaa. Maanantaina 5.11 on verenluovutus. Jenna muistutti myös 
yhdenvertaisuuskyselystä, johon tulisi vastata. Jos vastaajia saadaan yli 20, saadaan lisäpisteitä 
avustushakemukseen. 
 
   5.4 Rahastonhoitaja 
 
Anttoni ei ollut paikalla. Tuomas M. kertoi, että Anttoni oli lähettänyt terveisiä: saldo ei ole ajantasainen, 
mutta tilillä on noin 230 e. Haalareihin meni niin paljon rahaa, että tyhjensi Mephiston kassan ja sen vuoksi 
ollut kassatapahtumat jäässä. Nyt maksut voidaan laittaa juoksemaan. Eräpäivä oli 5.11. Kekri-viinibileistä 
saatiin noin 35 hlöltä sisäänpääsymaksu, eli noin 70 e. Tämä kattanee viinin ja ruoan tai tilavuokran. Idan 
linja haalareiden maksun suhteen oli tiukka ja asiallinen, kannatettiin. 
 
   5.5 Tapahtumavastaava 
 
Tuomas Suolahti kertoo, että menneitä tapahtumia on ollut Lyhty-ilta ja kekri-viinibileet. Lisäksi luontoilta 
sekä Symposium. Symposium oli kestänyt ensimmäistä kertaa tunnin. Tuomas S. oli sitä mieltä, että kun 
saadaan pikkujoulut järjestettyä, niin ei liene tarvetta uusille tapahtumille. Tuomas M. huomautti, että myös 
vuosijuhlat on tulossa. Tämän lisäksi kaksi Symposium-tapahtumaa tulossa.   
 
   5.6 Tiedottaja 
 
Akseli kertoi tiedottamisesta, että on yrittänyt parantaa Instagram-tiedotusta ja erityisesti insta-storyja. 
Tapahtumista on tiedotettu. Jenna oli pyytänyt, että muistutetaan yhdenvertaisuuskyselystä. Oskarin 
mielestä Mephiston näkyvyys on ollut Instassa oikein hyvä. Idan mielestä taas muiden ainejärjestöjen sivut 
löytyivät helpommin. Alussa oli vaikea löytää tiedotuskanavia, mutta nyt kun ne on löytänyt, niin saa paljon 
tiedotusta. Oskari pohti, olisiko hullu idea jossain vaiheessa toteuttaa massiivinen muutos niin, että 
Mephisto olisi oma sivunsa. Vaatisi paljon tiedotusta. Ongelma on, että Facebook ei anna yhteisissä 
tapahtumissa lisäämään henkilöprofiilia (Mephisto) järjestäväksi tahoksi. Oskari ehdotti, että voisiko 
muutoksen toteuttaa vaiheittain.  
 
Idoitu viestintä/markkinointikampanja, jossa Mephisto ry henkilöprofiili vaihdetaan Mephiston hengeksi 
eli MepGeistiksi, joka voisi dialektisen liikkeen myötä yhdistyä Hegel-profiilin kanssa yhteiseksi 
yhteisöprofiiliksi. Toteutetaan seuraavaan syksyyn mennessä.  
 
   5.7 Ympäristövastaava 
 
Akseli kertoo ympäristö, että Akseli ei ole käynyt valiokunnan kokouksessa. On kuitenkin lukenut 
pöytäkirjat, eikä koe menettäneensä mitään. Eettinen lokakuu on ohi. 29.10 oli luontoretki Laajavuoreen, 
johon Akseli ei päässyt. Myös historian opiskelijoita oli ollut vain yksi. Akseli osti 10 e:lla eväitä. 12 
osallistujaa oli ollut yhteensä. Yhteinen suunnittelu oli ollut mukavaa.  
 
Olemme olleet aktiivisia tapahtumien järjestämisessä siinä, että emme käytä kertakäyttöastioita. JYY:ltä oli 
ollut ilmastomielenosoituksessa edustus. 
 
   5.8 KV-vastaava 
 



Oskari kertoi, että Laajavuoren retkellä oli ollut kaksi vaihtaria mukana. Edustivat n. 18 % 
osallistujamäärästä. Oskari oli myös osallistunut kv-valiokunnan kokoukseen. Puhetta oli ollut, miten 
suomalaisia saataisiin kotikansainvälistymään. Oskari kertoi, että usea pointti oli sellainen, mitä olemme jo 
yrittäneet Mephistossa tässä syksyn saatossa. EU:n tietosuoja-asetukseen liittyen ensi keväästä tulevat 
vaihtarit voivat antaa jatkossa sähköpostit ainejärjestöille s.postiosoitteet, mikä on positiivinen uutinen. Tätä 
voisi katsoa tammikuussa, koska se olisi mielekäs kanava ottaa yhteyttä vaihtareihin. Oskari pohti myös, 
voisiko Mephisto seurata JY:n kv-järjestöjä. Järjestöjen tavoitteena on suomalaisten ja vaihtareiden 
yhdistäminen, johon kaivattaisiin suomalaisia. Tämä voisi olla vaihtoehtoinen tapa päästä kansainvälisyyteen 
mukaan. Ongelma on, että toiset ovat todella kansainvälisiä, ja osa ei ollenkaan. KV-valiokunta pyrkii 
edesauttamaan tätä. Akseli kertoi, että on haasteellista tavoittaa, koska vaihtarit eivät tule ainejärjestöihin, 
voisi tehdä ainejärjestöjen kanssa tapahtumia. Oskarin mielestä kannattaa jatkaa pitkäjänteistä työtä, koska 
olemme pieni ainejärjestö. JYY:llä myös suomalaisille suunnattu International Guide. YFI:n 
vaihtariryhmään on linkattu Mephiston tapahtumia, mutta muut kv-vastaavat ovat hiljaisia. KV-vastaavien 
kanssa kannattaisi kokoustaa ja pohtia ryhmän funktiota. Ryhmä tavoittaa vain 10 opiskelijaa 30–50 
vaihtarista. 
 
   5.9 Liikuntavastaava 
 
Santeri kertoi, että boulderoimassa oli paljon porukkaa ja oli ollut mukavaa. Myös pesis oli ollut onnistunut 
tapahtuma. Helppo järjestää ja paljon ihmisiä. Pesäpallotapahtumasta voisi tehdä vuosittaisen tapahtuman. 
MepHike oli myös yleisömenestys. 
 
MepGuerra II ehdotettu. Myös pakopelejä ja Prison Islandia mietitty. Nihilististä pulkkatapahtumaa 
esitetty. Myös lumisota oli viime vuonna. Koitetaan saada MepGuerra vielä joulukuun alkuun. Ehdotettu 
maanantai-iltaa, koska silloin on vähän tapahtumia. 3.12 ehdotettu.  
 
   5.10 Kulttuurivastaava 
 
Mikael ei ollut paikalla, eikä lähettänyt terveisiä. Akseli tiesi, että kulttuurivaliokunnan räkäläkierros tulossa 
ja Loskafest, jossa esiintyy mephistolainen Akseli Hiltunen. 
 
6. Seuraavan hallituksen rekrytointi 
 
Akselilla on tehty propagandasuunnitelma rekrytointia varten. Muut ainejärjestöt ovat toimineet niin, että 
ennen vuosikokousta on esitelty hallituslaisten toimesta pestit. Vaatii hallituslaisilta hieman vaivannäköä. 
Akseli hoitaa postaukset. Kuvat pitää ottaa. Ida toivoi, että postaukset eivät olisi kauhean pitkiä, koska ei 
ollut jaksanut seurata Fokuksen ilmoituksia. Mitä lyhyempi, sitä parempi. Aloitetaan mainostaminen noin 
kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Vuosikokouksen päivä tule päättää.  
 
7. Tapahtumat 
 
   7.1 Marraskuu 
 
Verenluovutus ma 5.11 
Symposium 14.11 
FOKS  16–18.11 



19–22.11 Lautapeli-ilta 
Pikkujoulut 29.11 
 
  7.2 Joulukuu 
 
3.12 MepGuerra 
4.12 Vuosikokous 
13./14/17/18.12 Vuosijuhlat 
 
8. Laitoskahvit 
 
VIelä jossain kohtaa marraskuussa. Joulukuussa glögiä ja pipareita Kasvistossa.  
 
9. SYY-asiat 
 
Emilia ei päässyt paikalle, mutta oli lähettänyt Sarille terveiset, SYY:n puolesta ei oikeastaan mitään erikoisia 
terveisiä kokoukseen olisi tullut kuin että valitsemme uuden hallituksen tulevassa syyskokouksessa 12.11. klo 
18 Lea Pulkkisen salissa.  
 
10. META 
 
Emme ole varmoja, onko MepAskartelussa toteutettu Dialectican kortti päässyt perille. Instagramissa olivat 
tykänneet synttäripostauksesta. Aatos juhli 27.10, johon Akseli vei kortin. Omalta palstaltaan Aatos oli 
saanut perunaa, härkäpapua ja porkkanoita. Tarjolla oli viiniä, vegaanisia mokkapaloja, leipää ja keittoa. 
 
Sari lupasi hoitaa lipun kuntoon tänä viikonloppuna.  
 
11. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Loka- ja syyskuun pöytäkirjat hyväksyttiin. Huhtikuulta uupuu Anttonin allekirjoitus. 
 
12. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Seuraava Mephiston kokous pidetään 4.12. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin ajassa 19.34. 
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