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Mephisto ry:n hallituksen kokous 7/2018 
Ravintola Ylä-Ruthin kabinetti 
 
Läsnä: Akseli Ekola, Jenna Ratia, Tuomas Manninen, Sari Hietamäki, Mikael Kattelus, Santeri Kytöneva, 
Miio Seppänen, Oskari Vesterinen, Ida Saarinen (poistui 18.20) sekä SYY-Jyväskylän edustajana Emilia 
Finnberg. 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.10. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 
 
Kokousvirkailijoiksi valittiin Jenna Ratia ja Mikael Kattelus. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
5. Vastaavien kuulumiset 
 
  5.1 Puheenjohtajat 
 
Tuomas: Viimeaikaiset tapahtumat ovat olleet onnistuneita ja syksy on alkanut hyvin. Fukseja on saatu 
hyvin mukaan tapahtumiin. Nyt on selvitetty haalariasiaa: niin&näin ja Semmaa kysytty sponsoreiksi. 
Viherrys jo saatu. Sponssi-ideoita saa vielä lisätä.   
 
Sari: Laitoskahvit, Lyhty-ilta ja lippu ajankohtaisia asioita. Lyhty-illan voinee yhdistää laitoskahveihin. Ida 
Saarinen kertoi, että tuutorin kautta voisi saada Whatsapp-ryhmään mainoksen laitoskahveista, koska ne 
eivät ole olleet hyvin fuksien tietoisuudessa. Myös Instagram-mainontaa jo ennakkoon toivotaan. Instagram 
on tehokas mainostaja. Miio ehdotti, että ennen Lyhty-iltaa voisi kokeilla em. mainontakeinoja.  
 
   5.2 Koulutuspolitiikka 
 
Miio kertoi, että on ollut koulutuspolitiikan kokouksessa. Eri aiheita oli esitetty, kuten graduohjaus vs. 
arviointi. Toimintaa ohjaavia uudistuksia tehty, nyt pohditaan uutta strategiaa ja tutkintosääntöjä. Myös 
anonymiteettiä on yritetty lisätä sähköisin alustoihin, kuten Korppiin ja esseepalautuksiin ym. Hallitus tiesi, 



että tätä on on jo ennenkin. Palautekyselyitä tehty. Palautekyselyistä voi ottaa mallia ja ideioita. 
Luonnontieteillä tieteen etiikka laitoskahvi-tyyppisesti. Laitoskahveille olisi tilausta muuallakin. 
Tenttiarkistoja toivottiin. Yliopistojen rahoituksesta on tulevia lakiesityksiä. Miio mainosti myös 
pedagogisia perjantaita.  
 
Oppiainekokouksen kutsu meni Mephistolta ohi, koska Jari Kaukua oli olettanut, että olemme yfi-fil 
-sähköpostilistalla, jossa emme ole. Moisio todennut, että se on henkilökunnan lista. Kaukua oli antanut 
ilmi, että Mephisto voisi liittyä. Mephisto oli em. tapahtuneen johdosta ulkona Lyhty-illan 
suunnittelupalaverista. 
 
   5.3 Sosiaalipolitiikka 
 
Jenna kertoi, että ensi viikolla on hyvinvointiviikko, jolloin on paljon hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. 
Maanantaina on mennään yhdessä metsään -tapahtuma. Keskiviikkona maailman mielenterveyspäivä ja 
seminaari. Mm. pop-up tori, jossa järjestöjä. Myös kk-liikunta ilmaista keskiviikkona. Liikunnalla on 
nykyään sukupuolineutraali pukuhuone ja -suihku. Kesäkuussa yliopisto on hyväksynyt kiusaamisen ja 
häirinnän ehkäisemisen ja puuttumisen mallin, joka on saatavilla JYU-sivuilla. Ohjeet toimintaan. Jenna 
pyysi Akselia laittamaan linkin Mephiston sivuille. Jenna ehdotti verenluovutusta marraskuussa. Tarkoitus 
voittaa Fokus ja Puolue. Vuoden loppuun tarvittaisiin kymmenen, jotta saataisiin kunniakirja. Marraskuu 
vielä avoin, joten voidaan ajoittaa sinne. Ma ti ja to käyvät päivistä.  
 
Akseli huomautti,  että ensi viikolla on myös ympäristöviikko. 
 
   5.4 Rahastonhoitaja 
 
Anttoni ei ollut paikalla. Tuomas kertoi, että Anttoni oli välittänyt tiedon, että Mephisto on saanut viitisen 
uutta jäsentä! Varallisuustilanne on hyvä. 837 e. Olisi rahaa lähettää Tuomas pönöttämään Dialectican 
juhliin, jota pohdittiin.  
 
   5.5 Tapahtumavastaava 
 
Tuomas S. ei ollut paikalla.  
 
   5.6 Tiedottaja 
 
Akseli kertoi, että Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä 157 jäsentä. Eli noin 8–9 uutta jäsentä kuukauden 
sisällä. Instagramissa 123 seuraajaa, keskimääräinen tykkäys noin 9 tykkäystä päivitykselle. Julkaisutahti n. 2 
julkaisua / viikkoa. Huomattavasti muita filosofian ainejärjestöjä edellä. Oskari ohjasi Facebook analyticsin 
pariin. Nyt päivitykset myös englanniksi ja yksi vaihtari onnistuneesti tavoitettu!  
 
   5.7 Ympäristövastaava 
 
Akseli kertoi, että ei päässyt kokoukseen, koska oltiin palstalla. Akseli sanoi uudelleen, että ympäristöviikko 
ensi viikolla. On mm. keskustelu, sieniretki ja leffanäytös, torstaina on ruokaturvaseminaari. On menossa 
myös JYY:n eettinen lokakuu, tulossa Reilun kaupan ja kehitysyhteistyön viikot.  
 



29.10 on luontoretki, Parkun, Tosineen ja Syrinxin kanssa. Ympäristövaliokunnan pj on oppaana, mennään 
ehkä Laajavuoreen retkeilemään. Tarkoitus kutsua vaihtareita.  
 
Palstakuulumiset: palsta on laitettu talviteloille, tuli 11 kg perunoita, pussillinen tattaria ja lehtikaalia sekä 
minttua ja kärpässieniä. Palsta maksoi 12 e, josta ei ole tullut laskua. Osa perunoista ja minttua voidaan 
lahjoittaa Aatoksen kekreille. 27.10 on Aatoksen kekri, johon on avoin kutsu mephistolaisille.  
 
   5.8 KV-vastaava 
 
Oskari kertoi, että oli käynyt kv-valiokunnan kokouksessa fuksiaisten aikaan. JYY oli järjestänyt 
speedfriending -tapahtuman, joka oli yleisömenestys. Paikalla Mephistosta olivat Oskari ja Topi. 
Tapahtuma ehkä uusitaan keväällä. YFI:llä myös epävirallinen Facebook-ryhmä vaihtareille, johon on 
yritetty koota kaikkia yfin vaihtareita. Mm. tee-iltaa oli mainostettu. Tee-illassa olikin ennätykselliset 3 
vaihtaria. Pidetään tapahtumakuvaukset suomen- ja englanninkielisinä. Mephistolla on yksi vaihtari, joka oli 
kertonut, ettei ollut muita filosofian vaihtareita. Oli sanonut, että tulee uudelleenkin Mephiston 
tapahtumiin.  
 
   5.9 Liikuntavastaava 
 
Santeri kertoi, että pesäpallotapahtuma on varmistunut 17.10 ja sitä seuraavana päivänä 18.10 on MepHike. 
Alustavasti pesäpallotapahtuma on vanhat vs. uudet. MepHikella vain epäviralliset jatkot. Muut 
hallituslaiset toivoivat virallista saunaa. Tuomas katsoi Kortepohjan tilanteen. C-talon sauna päätettiin 
varata em. päivälle klo. 16–22. Hinta 30 e. 
 
   5.10 Kulttuurivastaava 
 
Mikael kertoi, että ei ole uutta kerrottavaa. Mikael ei ole nähnyt edullisia lippuja, taidenäyttelyitä voidaan 
katsoa. Ensi viikon viikonloppuna, 13.10 on ilmaiset musiikkimessut Veturitalleilla, sinne voitaisiin tehdä 
pieni excu Mephiston toimesta.  
 
6. Tapahtumat 
 
   6.1 Lokakuu 
 
9.10 Lyhty-ilta 
Työnjakoa päätettävä. Ilmoittautuneita Sini, Sari, Akseli, Tuomas S. ja Tuomas M. Cocktail-tyyppinen 
tapahtuma. Sovittiin nakit tarjoiluille.  
11.10 Tutkimustori 
Tutkimustoria varten on vieläkin epäselvää, missä pitäisi auttaa. Kolmen aikaan iltapäivästä ollaan menossa 
auttamaan. Kahvitermari on rikki.  
17.10 Pesis 
18.10 MepHike 
24.10 Kekri-viinibileet 
Viini on tulilla ja palsta lootattu. Ruthin vintti on tilana. Ehdotetaan, että Tuomas S. mukaanlukien olisi 
niille eri suunnittelubileet. 
29.10 Luontoretki 



 
Symposium-päivää ei päätetty 
 
  6.2 Marraskuu 
 
Verenluovutus. 5.11 kysytään.  
Pikkujoulut henkilökunnan kanssa.  
21/22/28/29.11 
 
7. Laitoskahvit 
 
Seuraavat laitoskahvit järjestetään marraskuussa. 
 
8. SYY-asiat 
 
Emilia Finnberg kertoi, että tiistaina oli uusien ilta, jossa oli hyvin ihmisiä. Yfin alumni Marjoriitta Juntunen 
ollut puhumassa, joka oli innostanut. Syyspäivät Turussa parin viikon päästä. 9. päivä sulkeutuu 
ilmoittautuminen. Luvassa yhteiskunta-alan koulutuksia ja työelämätietoisuutta. 20.10 isot sitsit. 15.10 
seuraava kokous.  
 
9. META 
 
Ollut keskustelua Yfi-etuliitteen käytöstä ja merkityksestä. Puolue halunnut aloittaa Yfi ry keskustelua, 
varsinkin Fokus puolestaan ollut tyytymätön karenssiin. Mikael sanoi, että on välttämätön, koska muuten 
syntyy markkinointisota. Esimerkiksi mainosvideon julkaiseminen olisi ollut epäreilua muita ainejärjestöjä 
kohtaan. Oskari pohti, että yhteinäisyys on hyvä alussa. Ilman karenssia Mephisto jäisi varjoon.  
 
Jylkkärissä oli ollut juttu Mephistossa. Ojakangas oli kommentoinut, että jos tiettyyn ohjelmaan hakee 
paljon, niin on tarve lähteä rajaamaan. Jos laitos asettaa kiintiöitä, ei voi ennustaa pääseekö opiskelemaan 
tiettyä oppiainetta. Yhdistyneet kieltenlukijat, joka toimii kattojärjestönä. Tällainen ratkaisu voisi toimia. 
Fuksien kanssa saattaa olla sekavaa, että on kolme ainejärjestöä. Tilanne kuitenkin elää koko ajan.  
 
Akseli kertoi, että tässä kuussa oli yksi Symposium, ensi kuulle on puhuttu Puolueen kanssa yhteistä 
Symposium. Symposiumin aihe on kulttuurimarxismi. 2–4 puhujaa, puolet ja puolet. Mahdollisesti 
naposteltavaa. Taidekierros/Symposium joulukuussa.  
 
Lippujentuunaus ja onnittelukirje kesken, järjestetään MepAskartelu. Akseli kysyi vielä uudesta eettisestä 
linjauksesta. Tehdäänkö vielä tämän hallituskauden aikana? 
 
Käytiin vielä läpi sponsoriasiaa: ennakkotietona oli, että Semma olisi antanut 100 e, niin&näin 50 e. Haalarit 
on Mephiston omat.  
 
10. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksytään myöhemmin, koska Tuomas S. ei ollut paikalla. Sitä edeltävä pöytäkirja on matkalla Ruotsista 
Suomeen Merin allekirjoituksella. 



 
11. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Seuraava Mephiston kokous pidetään 1.11. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin ajassa 19.45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
puheenjohtaja Tuomas Manninen  varapj. & sihteeri Sari Hietamäki 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
kokousvirkailija Jenna Ratia                 kokousvirkailija Mikael Kattelus 
 
 
 


