
Kokouspöytäkirja   6.9.2018 
Mephisto ry 
 
 
 
Mephisto ry:n hallituksen kokous 6/2018 
Ravintola Sohwin kabinetti 
 
Läsnä: Akseli Ekola, Anttoni Kuusela, Tuomas Suolahti, Tuomas Manninen, Sari Hietamäki, Mikael 
kattelus, Santeri Kytöneva, Miio Seppänen, Oskari Vesterinen sekä Jaakko Syrén (saapui n. klo 19.06). 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.08. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Kokousvirkailijoiden valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Manninen. Sihteeriksi Sari Hietamäki. Kokousvirkailijoiksi 
valittiin Oskari Vesterinen sekä Tuomas Suolahti. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen 
 
Lisättiin kohta 8. Uusien jäsenten hankkiminen. Huumoria herätti paperisen esityslistan kohta 5. “Uusien 
hallituksen jäsenten niittäminen”. 
 
5. Uusien hallituksen jäsenten nimittäminen 
 
Kv-vastaava/koulutuspoliittinen vastaava Meri Monto on syyslukukauden harrastamassa filosofiaa 
Uppsalan yliopistossa, joten hänen sijaiseksi Tuomas Suolahti esitti koulutuspoliittiseksi vastaavaksi Miio 
Seppästä. Miiolle ei asettunut vastaehdokkaita. Miio valittiin yksimieliseksi koulutuspoliittiseksi vastaavaksi. 
Suolahti esitti toisena Mephiston kv-tutorina toimivaa Oskari Vesteristä kv-vastaavaksi. Oskarille ei 
asettunut vastaehdokkaita. Oskari valittiin yksimielisesti uudeksi kv-vastaavaksi. 
 
6. Vastaavien kuulumiset 
 
  6.1 Puheenjohtajat 
 
Tuomas: Kesällä järjestimme ensimmäisen MepHistoria I - Kieltolaki -tapahtuman. MepHistoria 
-tapahtumat herättivät laajempaa kiinnostusta. Tapahtuma oli menestys. Oskari ehdotti, että 
tapahtumasarjaa voitaisiin jatkaa Tosineen tai Corpuksen kanssa. Ehdotettuja aiheita oli Ranskan 
vallankumous ja hullu vuosi -68.  
 



Sari: Sarilla ei ollut kuulumisia. 
 
   6.2 Koulutuspolitiikka 
 
Miio kertoi, että Meri oli kouluttanut Miion koulutuspolitiikan vastaavan tehtäviin. YFI:lle on tulossa 
kopokokous ja myöhemmin syksyllä ensimmäinen kopo-valiokunnan kokous.  
 
   6.3 Sosiaalipolitiikka 
 
Jenna ei ollut paikalla. 
 
   6.4 Rahastonhoitaja 
 
Anttoni kertoi, että keväällä oltiin pysytty hyvin budjetissa. Olimme lisäksi saaneet uuden jäsenen. Tuomas 
Suolahti muisteli, että YFI-syksyn tapahtumiin olisi budjetoitu vain 80 e, joka olisi Tuomaksen mielestä liian 
pieni resurssi syksyä varten. YFI:n yhteiset tapahtumat ovat yleensä kalliimpia, jolloin Mephisto joutuisi 
mahdollisesti jäämään pois. Anttoni kertoi, että noin. 360 e on tulossa laitokselta. Noin 11 e saatiin kolehtia 
MepHistoria -tapahtumasta. Tuomas S. toivoi, että Mephisto voisi osallistua yhteisten tapahtumien 
kuluihin. Fuksiaisiin oli varattu 60 e. Kesäbileiden 35 e voidaan suoraa siirtää syksyn budjettiin. Syksylle 
tulossa toinen JYY:n avustuskierros. Annettu Tuomakselle lupa budjetoida n. 120 e fuksisyksyyn. Pohdittu 
YFI-risteilyä, jonka hoitaa Fokus.  
 
   6.5 Tapahtumavastaava 
 
Tuomas S. kertoi, että fuksisyksyn osalta suunnittelu on suurimmaksi osaksi tehty. YFI:n uusien ilta oli 
mennyt kohtuullisesti hyvässä hengessä. Tuomas S. kertoi, että oli hankkinut omaan piikkiin karkkia noin 
seitsemällä eurolla uusien illassa tietovisan palkinnoksi. Päätetty, että Mephisto maksaa karkkikulut.   
 
   6.6 Tiedottaja 
 
Akseli kertoi, että tiedotusrintamalla oli kesällä hiljaista, nettisivuja vähän päivitetty. Sari ehdotti nettisivuilla 
uusien tervetulotoivotusta, johon MepLogos ja juttu HYTKY:n avajaistilaisuudesta. Tuomas S. kritisoi 
päiväntilan päivittelyä MepLogoksessa, voidaan ottaa huomioon ensi vuoden MepLogoksessa. Akseli haluaa 
ottaa kommentit uusilta jäsenistä vielä tänään Mephiston tiedotusta varten.  
 
   6.7 Ympäristövastaava 
 
Kesällä Mephiston palsta on ollut menestys. Perunaa, härkäpapua, lehtikaalta ja tattaria on viljelty. Satoa 
odotellaan. Ympäristövastaavalla ei ollut muita kuulumisia. 
 
   6.8 KV-vastaava 
 
Oskari kertoi, että Mephistolla ei ole kv-vastaavalle omaa sähköpostia. Nettisivut eivät myöskään ole 
englanniksi. Oskari selvittelee kv-valiokunnan asioita. Oli käynyt YFI:n vaihtari-infossa. YFI:llä noin 30–40 
vaihtaria, suurin osa opiskelee valtio-oppia. Filosofien lukumäärästä ei ole tietoa. Vaihtareita houkuteltiin 
YFI:n tapahtumiin, ja toivotaan mukaan. Huomenna lautapeli-ilta Kasvistolla.   



Tuomas S. ehdotti, että myös Jyväskylä Debate Societya voisi mainostaa. Oskarilla on kontakti omiin 
tuutoroitaviin, jotka ovat kaikki historian opiskelijoita. Oskari mietti, olisiko mielekästä lähteä avaamaan 
tapahtumia vaihtareille, ainakin tapahtumakuvaukset olisi hyvä olla englanniksi. Akseli kertoi, että hänen 
mielestään olisi hienoa saada fyysinen kontakti. Some-viestintä kun ei ole toiminut aiemmin. Livenä on 
myös vaikeampi kieltäytyä tapahtumakutsuista. Oskari lupasi myös apuaan kääntämiseen, mikäli tarvitaan. 
Lyhyet tiedot kuitenkin useimmiten riittävät. Sovittu, että tehdään myös Mephiston sivuille in 
English-tiivistelmä.  
 
Akseli kertoi, että eilen oli saatu yhteys yhteen vaihtariin, joka oli kiinnostunut filosofiasta. Oskarin 
yhteystiedot annettu. See you soon! 
 
   6.9 Liikuntavastaava 
 
Santeri kertoi, että Fokuksen ja Puolueen kanssa haettu U2-vuorot. Tiedotusvastuu Akselille.  
 
   6.10 Kulttuurivastaava 
 
Mikael kertoi, että kesällä ei ole ollut kulttuuriasioita. Syksylle voisi järjestää taidemuseotapahtuman. 
Edulliset tapahtumat kiinnostavat Mephistolaisia. Oskari ehdotti Teeleidi-excua.  
 
7. Tapahtumat 
 
   7.1 Syyskuu 
 
Kaikki tapahtumat ilmoitetaan YFI:n fuksisyksy -eventtiin Facebookissa. 
 
7.9 lautapeli-ilta 
10.9 YFI-piknik 
Fuksiaisten suunnitteluiltama tarvitaan ensi viikolle. Ehdotettu 11.9. tiistai klo 18. Kysytään kabinettia, jos 
ei niin mennään Vakkariin. Santeri raahaa Ilmarin mukaan. 
12.9 Merkkimarkkinat klo 10–15, aikaa voidaan myös rajata keskipäivään ja yfi-kävely. Akseli, Sari ja 
Tuomas S. ainakin menossa. 
Fuksiaiset 19.9. Santeri, Ilmari, Sari ja Akseli menossa pitämään rasteja. Tuomas M. voi myös pitää.  
Uusien ilta 20.9 klo 19 toivottu. varataan Vakkarin yläkerta.  
Fuksisitsit 26.9, Mikael toastaa. Muutama muukin saa osallistua vanhemmista opiskelijoista. 
 
   7.2 Lokakuu 
 
3.10 Teehetki.  
Akseli ja Santeri pitää MepHiken, Kortepohjasta sauna ja lenkki Laajavuorelle.  
Lyhtyilta 9./10./16.10 
YFI-pesis vanhat vs. uudet lokakuussa 
Kekri 
Tutkimustori 11.10 (ainejärjestöjen rooli avoin) 
Akseli järjestää metsäretken, mahdollisesti lajituntemusretkenä 
MepLanit Lillukassa 



Viinibileet Lillukassa tai Boomboxissa 
Lautapeli-illat matalalla kynnyksellä ainakin lokakuulle. Tuomas S. toivoi matalan kynnyksen 
sosialisointi-iltaa, jollainen muilla YFI:n ainejärjestöillä jo on. Mietitään muutetaanko lautapeli-illan 
konseptia tähän tarkoitukseen sopivaksi. 
 
Symposium pyritään edelleen järjestämään kuukausittain. Marraskuussa jo pikkujoulut, johon toivottiin 
laitoksen edustusta myös. 
 
8. Uusien jäsenten hankkiminen 
 
Uusia jäseniä houkutellaan ainejärjestöjen toimesta ainakin Maailman tila -kurssilla 11.9 klo. 10.30, johon 
Tuomas M. menossa puhumaan. Toivottiin myös, että Symposiumien markkinointia tehostettaisiin. 
Selvitetään, voiko Fokus ja Puolue myös mainostaa tapahtumaa. Symposiumin jatkajat tarvitaan. Pohdittiin 
erityisen opiskelijarekryn toteuttamista. Tällä tietoa jatketaan sillä linjalla, mikä on ollutkin.  
 
9. Laitoskahvit 
 
Seuraavat laitoskahvit järjestetään huomenna 18.9 klo 12 OPK238. Sari pyytää myöhemmin, mikäli tarvitsee 
apua. 
 
10. SYY-asiat 
 
SYY:n edustajaa ei ollut paikalla.  
 
11. META 
 
Mephiston uusi lippu tarvitaan hukkuneen tilalle. Toiselle puolelle tarvitaan yhteystiedot mikäli lippu 
hukkuu uudelleen. Päätettiin tehdä itse, säästetään rahaa. Koko A1–A2. Sari ottaa kopin tästä.  
 
12. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksytään myöhemmin, Merin allekirjoitus tarvitaan Ruotsista. 
 
13. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Seuraava Mephiston kokous pidetään 4.10 klo 18, koitetaan saada Ruthin kabinetti. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin ajassa 19.56. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
puheenjohtaja Tuomas Manninen  varapj. & sihteeri Sari Hietamäki 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
kokousvirkailija Oskari Vesterinen                 kokousvirkailija Tuomas Suolahti 
 
 
 


