
Magna Carta ryn hallituksen kokous / board meeting
Bar Hemingway's, Kauppakatu 32/ Wednesday 3.2.2016 18:15

Topias Kähärä, puheenjohtaja
Marjo-Leea Alapuranen, sihteeri
Lauri Eela
Anu Mettomäki
Piia Suoranta
Matias Mäki-Kuutti
Vera Vesala
Milla Koivuniemi
Lasse Ahva
Helmi Möttönen
Ira Vainikainen, saapui kohdassa 6
Heikki Puskala, saapui kohdassa 7

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting
Kokous avattiin klo 18.18.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Confirming the legality and 
legitimacy of the meeting
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen/ 
Accepting the agenda and inspecting the minutes of the previous meetings

Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin:
Tuesday Club 2.2. menneisiin tapahtumiin, tuleviin lisättiin SnowDay ja Järjestöaktiivisitsit
Lisättiin kohta Kokouskäytänteet, kohdaksi 9, korjattiin numerointi vastaavaksi.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members
Ei uusia jäseniä.

5. Ilmoitusasioita/ Announcements
Milla Koivuniemi ilmoitti, ettei ole syksyllä enää käytettävissä hallituksessa, koska opinto-
oikeus päättyy kesällä. Anu Mettomäki on syksyllä todennäköisesti vaihdossa. Lasse 
Ahvakin saattaa olla vaihdossa. Poisjääntien varmistuessa tilalle etsitään uusia henkilöitä ja 
pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa valitaan uudet toimijat.
Magnan JYY-kummi on Helmi Möttönen.

6. Talous / Finance

Varat: tili 2158,17 euroa, käteiskassa 665,65 euroa. Yhteensä 2823,82 euroa.
Merkkimarkkinat 27.1. myynti 194 euroa.



Facebookin kautta merkkejä menny tasaiseen tahtiin, viime kokouksen jälkeen tuottoja 61 
euroa.

Helmi toimittaa Lasselle kehy-projektin tilinumeron, jotta vuoden 2014(!!) kehy-kahvirahat 
saadaan hoidettua. 

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts

Topias Kähärälle Svenska Klubbenin vujujen osallistumismaksu 15 euroa 
Vera Vesala Svenska Klubbenin vujujen osallistumismaksu 15 euroa 
Milla Kinkunsulattelu-tarjottavat 20,98 euroa
Vera Vesala kukat ja kortti Svenska Klubbenille 13,65 euroa 
Topias Kähärä Svenska Klubbenin vuosijuhlalahja 15 euroa
Topias Kähärä postitarvikekuluja 20,25 euroa
Vera Vesala Kinkusulattelu-tilavuokra 30 euroa, 21.1.
Matias Mäki-Kuutti NMES-palkinnon kaiverrutus 12 euroa
Lasse Ahva postimyyntitarvikkeiden osto 13,10 euroa, 22.1.
Lasse Ahva Syyskokouksen tarjottavien osto 2.12.2015, 25,61 euroa.

Tilinkäyttöoikeuksien vaihdosta

Tässä kokouksessa päätetään uudelleen tilinkäyttöoikeuksien vaihdosta, koska aiemman 
kokouksen pöytäkirjaan ei saada edellisen puheenjohtajan allekirjoitusta hänen ollessaan 
ulkomailla. 

Tilinkäyttöoikeus Magna Carta ry:n tiliin IBAN FI45 1045 3000 4580 17 otetaan pois Topias 
Aukusti Kähärältä (140894-175C) ja annetaan Lasse Petteri Matias Ahvalle (260593-1377).

7. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members

Tapahtuma
Tuesday Clubissa ollut kivasti porukkaa. Lauri tuo Driveen Excelin, johon merkkaillaan 
myös Clubien kävijämäärät.

Ympäristö
Ympäristö-kilpailu on muuttunut helpommaksi täyttää. Ira kaipailee vähän apuja sen täytön 
suhteen. Helposti saataisiin paremmatkin pisteet toiminnallemme (esimerkiksi suosittaisiin 
vielä enemmän kestoastioita ja kierrätystä). Kilpailu loppuu marraskuun loppuun, 
tarkoituksena on, että ympäristönäkökohdat huomioidaan koko vuoden

Kopo
Tiedekuntien ja laitosten yhdistymisestä keskusteltiin. Kielten laitos ja viestintä liittyvät 
yhteen tammikuussa 2017. Ensi viikolla valiokunnassa lisää asiaa aiheesta. Valiokuntien 
toimintaa muutetaan: niiden vaikutusmahdollisuuksia lisätään.



Sopo
Kiusaamiseen puuttumisen malli puhutti valiokunnassa. Oli esitetty toive, että aiheesta 
keskustellaan hallituksen kokouksessa ja välitetään toiveet valiokunnalla. Kortepohjan 
ylioppilaskylä uudistuu ja KOASillakin on menossa hankeita. Opintotukea leikataan valtion 
tasolla 70 miljoonaa, leikkauksia vastustava mielenosoitus tullee maaliskuussa. Lisäksi 
perustulokokeilusta oli keskusteltu, opiskelijat eivät kuitenkaan ole mukana.
Sopo-toimintaa on suunnitteilla: esimerkiksi verenluovutusta, Magnalle voisi aloittaa oman 
veriryhmän.
Voitaisiin järjestää kyselyä ainejärjestön sisällä, kuinka jäsenet kokevat erilaiset tapahtumat, 
aktiviteetit ja ilmapiirin. Aiemmin on ollut vaikeuksia saada vastauksia kyselyihin. 
Huhtikuun alkuun tehdään kysely jäsenistölle.
Uusille nettisivuille tulee saada palautelaatikko. 

Tiedotus
Ei ihmeitä. Matu mukana OPS-kurssilla.
Nettisivut ovat vielä kesken. Ulkoasu on suht’ valmis, mutta sivun layout on vielä kesken. 
Heikki ottaa Aleksi Murtojärveen yhteyttä ja hurauttaa hommaa eteenpäin.

Alumni
Klubbenin vujuilla oli paikalla paljon alumneja. Alumni-toiminta oli mukavan näköistä. 
Muistetaan kutsua alumnit 2018-vujuihin.

Some
Instagramissa 111 seuraajaa.

Hallituksen esittelyt on päivitetty nettisivuille. On ehdotettu, että hallitusesittelyt olisivat 
myös Instagramin puolella. Päätettiin, laittaa hallitusesittelyt esiin Instagramiin. Niitä 
julkaistaan noin tahdilla hallituksen jäsen/viikko. Aloitetaan ensi viikolla. 

Jäsenistön puolelta on toivottu Snapchat-tiliä. Päätettiin, ettemme lähde Snapchattiin 
mukaan, koska se luonteeltaan ei ole sellainen johon haluaisimme profiloitua.

Järjestöseminaarissa keskusteltiin siitä, kuinka erityisesti somen kautta välittyvä kuva 
hallituksesta voi olla hieman sisäsiittoinen. Tähän voisi apuna olla oma #tag. Tägättyjen 
kuvien lähettäjien kesken arvottaisiin lounaslippuja. Päätettiin aloittaa kisa 10.2. alkaen, 
#magnalainen. Kisa päättyy 31.3. ”Ota kuva omasta arjestasi magnalaisena”. Hallituksen 
jäsenet eivät voi osallistua arvontaan. Arvotaan kahdelle henkilölle palkinnoksi 5 kehy-
lounaslippua kullekin Ilokiveen. Budjetoidaan tähän 28 euroa.

Kehy
Milla ei päässyt järjestöseminaariin mukaan, mutta Helmi perehdyttää. YK:lle voisi vinkata 
kummilapsesta. Klubbenille hankitusta lahjasta peukut.



Päätettiin, että linjaus lahjoissa (esimerkiksi vujujen kohdalla) olisi, että pääasiassa 
annettaisiin aineeton lahja.

Toimihenkilö
Helmiä saa nakittaa.

Merkit ja talous
Järjestöseminaarissa oli keskusteltu siitä, että merkit tulisi olla ylhäällä kirjanpidossa. Tällä 
hetkellä meillä ei ole näin, mutta asiaa kehitetään ja siihen on tulossa ohjeistusta. 
Ehdotetaan uuden kassalippaan hankkimista. Nykyinen on aika kömpelö ja iso, lisäksi 
muovinen kolikkokaukalo on mennyt rikki. Budjetoidaan uuteen kassalippaaseen noin 20 
euroa. Valtuutetaan Lasse ostamaan se.
On ehdotettu uutta merkkiä So naughty!, mutta merkkejä on tällä hetkellä melko paljon. 
Vastikään on myös tilattu uusi Let’s eat mom. Päätettiin, että ei tilata
Ehdotettiin, että Magna Cartalle hankittaisiin hupparit. Niiden hankinta voitaisiin toteuttaa 
samalla kaavalla kuin haalaritilaus. Riski jää tällöin pieneksi. Päätettiin pitää keväällä 
suunnittelukilpailu ja syksyllä tuotantoon. Toteutetaan äänestys siitä, mikä vaatekappale 
otetaan. Lasse hoitaa kyselyn.

KV
Cafe Linguaan pitäisi saada enemmän suomalaisia. Magna voi kantaa kortensa kekoon 
puskaradion kautta, vaikka kyseessä onki
EU ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille tulee lukukausimaksut syksyllä 2017.
KV-valiokunta ja JYY pyrkivät vaikuttamaan.
On jaettu myös KV-palkintoja järjestöille ja opiskelijoille.
YK Refugees on kysellyt kiinnostusta opettaa englantia turvapaikanhakijoille. Meihin voi 
olla yhteydessä asiasta.

PJ
Nimenkirjoitusoikeudet ovat vaihtuneet. Järjestöseminaarin konkarisessiossa oli innostavaa 
puhetta strategian luomisesta. Sen luominen voisi olla syksyn tehtävä.
Viito!:n vujut järjestetään lauantaina 13.2. klo 18. Topias edustaa Magnaa Cartaa, jos on 
kutsuttu. Lahjaksi annetaan aineeton lahja, budjetoidaan 15 euroa lahjaan ja maksetaan puolet
osallistumismaksusta 2,50 euroa.

Liikunta
Pallovuorolle voisi hankkia kylmäpusseja YK:n laskuun.
Liikuntavaliokunnan kokouksessa ei ollut edustusta päivämääräsekaannuksen vuoksi. Ensi 
kerralle yritetään saada edustus. 

8. Tapahtumat / Events
a. Menneet / Past events

Läksyklubit 19.1, 26.1, 2.2.



Aika vähän väkeä. Voisi miettiä ajankohdan vaihdosta, joko päivän tai kellonajan tai 
molempien suhteen. Kysellään Facebookissa, mikä olisi paras ajankohta ja siitä mitä siltä 
toivotaan. Mikä saisi sinut osallistumaan Läksyklubiin.
Kinkunsulattelubileet 21.1
Paikalla oli noin 14 henkeä, lähinnä hallituslaisia. Osallistujamäärää söi fuksien historian 
tentti. Tämä pitää huomioida jatkossa. Myös kylmä sää verotti. Kuitenkin oli kivaa menoa ja 
mukavan poikkitieteellistä Tosineen tehdessä kortsunmyynti-iskun.
Merkkimarkkinat 27.1.
Merkkejä myytin 194 euron edestä.
Järjestöseminaari 29.-30.1.
Järjestöseminaaria pidettiin mukavana ja inspiroivana. Hyvähenkinen tapahtuma. Harmillista,
että semman jälkeen järjestetty Sikariklubi oli Klubbenin vujujen kanssa osin päällekkäin. 
Konkareille toivottiin enemmän ohjelmaa. Magnan hallituksesta paikalla oli 8 henkilöä.
Svenska Klubbens årsfest 30.1.
Hyvät juhlat, paljon vinkkejä meidän vujuihin. Esim. Photobooth on hyvä idea. 
Merkkimyyntiä voisi yhdistää meidänkin vujuihin. Magnan lahja sai kehuja.
Magna Cartan vujuihin olisi hyvä tehdä oma merkki. 
Vaihto – ja työharjoitteluinfoilta 2.2. 
Sujui hyvin. Ihmiset pitivät siitä, että opiskelijat kertoivat omista, aidoista kokemuksistaan. 
Marras-joulukuussa kannattaa aloittaa seuraavaan tapahtumaan esittelijöiden houkuttelu.
Tuesday Club 19.1. sekä 2.2.
Clubit menneet hyvin. Tammikuussa paikalla 11 hlöä, helmikuussa 17.

b. Tulevat / Future events
Järjestöaktiivisitsit 10.2., Magnan hallituksesta on menossa porukkaa. 
SnowDay, Magnan epävirallinen edustus semi-magnallinen sekä futikseen että sählyyn.
K:n Euroviisut xx.4. – 
2014 oli myyty 130 ihmistä, vastaavan ihmismäärän vetävää tilaa tulisi etsiä.
Boombox? – Liian pieni
Boombox + Fermaatti? – Ei ole toimiva tunnelmaltaan
Katse? – Olisi helppo vaihtoehto. Ykkösvaihtoehto, mutta tapsojen tulee selvittää vapaat 
päivät. Viikonpäivävaihtoehtoina olisi ti, ke tai to. Ajankohta voisi olla huhtikuun alku-
puoliväli, mutta NMESin jälkeen. Lauri hoitaa.
Teemaksi valittiin Taikaviisut. Tämä tiedotetaan muille ainejärjestöille.

9. Kokouskäytänteet
Esityslistoja ei tulosteta jatkossa.
Jatkossa kokouksia voitaisiin järjestää jatkossa esim. Agoralla, kirjaston ryhmätyötiloissa. 
Syksyllä on mahdollista kokoustaa Ilokivelle. 
Päätettiin, että jatkossa kokoukset järjestetään ensisijaisesti yliopiston tai ylioppilaskunnan 
tiloissa.

10. YK / The Union of Language Students
Seuraava kokous 15.2. klo 18 Musicalla.



YK on järjestänyt sitsit. YK edusti myös järjestöseminaarissa.
YK käynnistelee sektorikohtaisia tapaamisia, joissa voitaisiin suunnitella yhteistä toimintaa.
Ehdotettiin YK:n ja ainejärjestöjen hallitusten keskinäistä hengailua, esim. Lillukassa, jotta 
nimille saadaan kasvot ja yhteistyö helpottuu. Matias ottaa kopin.
YK yrittää saada keskitetyn haalaritilauksen syksylle. Myös laulukirjaa viritellään. Lisäksi on
ideoitu yritysyhteistyötä. 

11. META / Other matters
Sääntöuudistusta lähtevät työstämään Topias, Matias ja Matu.
Uusia ihmisiä lähtevien tilalle aletaan etsimään.
Hallitus järjestää vapaamuotoisen ryhmäytymisillan keväällä.
Ensi ti 9.2. on JYYn aamiaistapaminen. Järjestöaktiivisitseillä on vielä vapaita paikkoja. 
Jyy:ltä voi hakea järjestämis- ja osallistumisavustuksia.
Matias laittaa tapsoille YK:n Euroviisu-muistion Driveen.

12. Seuraava kokous / The next meeting
Keskiviikkona 24.2., klo 13.00 Agoralla.

13. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting
Kokous päätettiin klo 20.23.


