
Hallituksen kokous 31.3.2016 
Klo 16.00, Agora D215.1 
 
Paikalla: Topias Kähärä, puheenjohtaja 

Marjo-Leea Alapuranen, sihteeri 
Vera Vesala 
Anu Mettomäki 
Piia Suoranta 
Heikki Puskala 
Lauri Eela 
Ira Vainikainen 
Matias Mäki-Kuutti 
Enni Kuusela, poistui kohdassa 8. 
Milla Koivuniemi, saapui kohdassa 5. 
Helmi Möttönen, saapui kohdassa 9b. 

 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.07. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi ja edellisten pöytäkirjojen 
tarkistaminen 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: 
Lisätään Läksyklubi 29.3., lisättiin Toogabileiden päivämäärä. 
Lisätään tapahtumiin jousiammunta ja kampusfutis, Fuksien järjestämä lopetuspiknikki sekä 
merkkien ompelu. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Ei uusia jäseniä. 
 
5. Ilmoitusasioita 
Matu ryöstää Läksykerhon ensi viikosta alkaen. Omii sen itselleen.  
Yhdistyksen ylimääräinen kokous aiemmin päätetyn sääntömuutoksen takia pidetään 9.5., 
klo 14.00. 
 
6. Talous & merkit 
Tilillä rahaa 2603,75 euroa. Käteiskassassa ennen kehykahvitusta oli 158 euroa. 
Merkkejä on myyty Facebookin kautta 62,50 eurolla. 
Topias ja Lasse ovat tehneet lomakkeen helpottamaan merkkien tilaamista Facebookin ja 
nettisivujen kautta. 
Magna ottaa vastuulleen NMES osallistumismaksujen ja matkakulujen hoitamisen. 
Mahdollisten kuittien hyväksyminen 
Korvataan Lasse Ahvalle 12 euroa postimyyntitarvikkeista. 



Korvataan Helmi Möttöselle 10,46 euroa kehykahvitusleivontatarvikkeista. 
Korvataan Milla Koivuniemelle 4,74 euroa kehykahvitustarvikkeista ja 24 euroa Euroviisujen 
julisteista. 
Korvataan Enni Kuuselalle 18,45 kehykahvitustarvikkeista. 
Korvataan Ira Vainikaiselle 3,55 euroa kehykahvitustarvikkeista. 
 
7. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot 
 
Liikunta 
Tapahtumissa enemmän. Seuraava valiokunnan kokous on 11.4., tämä tulee huomioida 
avustuksia haettaessa. Avustukset tulee hakea viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa. 
YK:lle on esitetty toivetta kieltenlukijoiden yhteisistä olympialaisista. 
 
KV 
Valiokunnan kokous oli 30.3., mutta Enni ei päässyt paikalle. Raportoi, kunhan kuulee, mitä 
on puhuttu. 
 
Kehy 
Tiedotukseen hyviä vinkkejä kehykahvituksen puitteissa: Jatkossa on hyvä muistaa 
huomioida se, että mainonta ja esim. Facebook-tapahtuma on jaettavissa myös esimerkiksi 
Magna Cartan ulkopuolisille. 
Valiokunnan kokous on tänään samaan aikaan hallituksen kokouksen kanssa. Siitä tullee 
koostetta myöhemmin. Milla tiedottaa. 
 
Sopo 
Valiokunnan kokous oli 30.3. Tärkeimpänä aiheen oli syksyn Hyvinvointiviikko. Toiveena on, 
että ainejärjestöt suunnittelevat ohjelmaa aiheeseen liittyen. JYY voi mainostaa näitä. 
Sisäilmainfo on 12.4., ainakin Piia menee paikalle. 
Opintotukiuudistuksesta tulee lisää infoa ensi kuussa. Opintotukimielenosoituksessa oli noin 
50 henkeä, paikalla myös magnalaisia. Aiemmassa kokouksessa oli keskusteltu 
sähköpostitiedotuksesta liittyen tarjolla olevaan keskusteluapuun, esim. hyviksien 
yhteystiedot, Nyytin ryhmächat, YTHS ja oppilaitospappi. Tällainen tiedotus voitaisiin laittaa 
myös esim. fukseille syksyllä ja laittaa näkyviin nettisivuille. 
Ilokivi aukeea syksyllä. 
YK:n sopot ja kopot kokoontuivat 16.3. Heitettiin ideaa YK:n kuukausittaisesta matalan 
kynnyksen hengausillasta. Sellaista voisi kehittää. 
 
Kopo 
Ei uutta ihmeellistä, rake ja ops ovat keskusteluttaneet. 
Laitoskokous ensi viikolla 6.4. Ja tiedekunnan johdon tapaaminen 7.4. 
Tapaaminen oppiaineen edustajien, Kalajan ja Strengellin kanssa oli 15.3. Keskusteltiin 
uudesta opsista, Kielan ja Vielan sekä läsnäolopolitiikasta. Läsnäolopolitiikkaan liittyen oli 
keskusteltu esimerkiksi eri kielten kurssien päällekkäisyyksistä. 
Hallopedimme on Helmi Möttönen (Humanistisen tdkn tiedekuntaneuvoston varsinainen 
opiskelijajäsen). 
 



Some 
Instagramissa 131 seuraajaa, olemme pian yksi seuratuimmista Jyväskylän yliopiston 
ainejärjestöistä. Hallitusesittelyt ovat pyörineet hyvin. #magnalainen on vastaanottanut kuvia 
melko vähän, noin kymmenkunta. Vera hankkii palkinnot ja arpoo voittajat. Jatkossa 
yritetään kannustaa ihmisiä käyttämään #magnalainen. Mahdollista on myös järjestää uusi 
kisa syksyllä. Kehitetään kisakonseptia eteenpäin. 
Nettisivujen kehittämisvastuu siirtyy Heikille.  
 
Alumni 
Ei uutta 
 
Ympäristö 
Pyöränhuoltotapahtuma 16.4., järjestäjinä JYY ja JYPS. Vapaaehtoisia saatetaan tarvita. 
Retki Laukaan Sarakallioille 23.4. Jos osanottajia on tarpeeksi, järjestetään bussikuljetus. 
Järjestäjänä ympäristövaliokunta. 
Ympäristövaliokunta ja muutamat ainejärjestöt järjestänevät syksyllä ympäristöaiheisia 
sitsejä. 
 
Tapahtuma 
Käsitellään kohdassa 9.  
 
PJ 
Pj ehdottaa, että hallitus tulevassa toiminnassaan pohtisi yhdistyksen kokouksien ajankohtia. 
Syyskokoukselle toimiva voisi olla marraskuussa ja kevätkokous helmi-maaliskuussa. Tämä 
helpottaisi tulevien hallitustoimijoiden perehdyttämistä 
 
8. Palautekyselyn läpikäynti 
Topias esitteli palautekyselyn tuloksia. Vastaajia oli 19. 
Oli myös toivottu excua ulkomaille palautekyselyn ulkopuolella. Tätä voisi pohtia ensi 
vuonna. 
Koottu palaute liitteenä. 
 
9. Tapahtumat 
a. Menneet 
15.3. Tuesday Club 
Paikalla oli 4 tai 5 henkeä. Seuraava ensi tiistaina, 5.4. 
15.3. & 29.3. Läksyklubi 
15.3. paikalla oli 3 henkeä, 29.3. paikalla oli 5 henkeä. 5.4. tapahtuu vallankaappaus ja 
toiminta siirtyy Hommat haltuun! -projektin alle. 
21.3. Verenluovutusreissu 
Sujui hyvin, mukana oli 9 luovuttajaa. Tapahtumaa voisi järjestää useammin kuin kerran 
vuoteen: esimerkiksi kerran kolmessa kuukaudessa. Ihmisille voidaan myös tiedottaa Magna 
Cartan veriryhmästä. Veripalvelusta saatiin mainosmateriaalia jatkoa varten. 
31.3. Kehykahvitus 
Kehykahvitus meni hyvin. Porukka viihtyi, järjestäjillä oli kivaa. Kävijöitä oli kirjanpidon 
mukaan noin 30, mutta kaikkia ei ehditty merkitsemään. Toivottiin uudelleen järjestämistä. 



Idesco ehdotti järjestettäväksi yhdessä. Idesco järjestää kehykahvit yleensä kerran 
lukukaudessa. 
Jatkossa muistettavaa: Enemmän astioita (10 mukia ei riitä). Mainontaa voi jatkossa 
kehittää. Yksi kahvipaketti riitti noin 30 ihmiselle. Hylamaitoa meni litra. 
Astiapyyhe on hyvä muistaa. Riippuen tarjottavista aterimet olisivat kohdallaan. Piato oli 
halukas ja iloinen yhteistyöstä. Lähtöhinnat olisivat voineet olla korkeammat: nyt kahvikuppi 
oli 50 senttiä ja leipomus+kahvi euron. Jatkossa huomioidaan myös gluteeniton. 
b. Tulevat 
8.-10.4. NMES 
Magnalta osallistujia 16 + 1 (entinen verbalainen, nykyinen magnalainen). Pokaalin tuunaus 
on aloitettu. Maksuohjeet on saatu ja Magna kerää keskitetysti osallistujien maksut. 
12.4. Lautapeli-ilta 
Parku+Stimppa+Lööppi+Magna, paikkana Hemingway’s. Tapahtumasta tulee tietoa 
Facebookiin. 
13.4. YK:n Euroviisut 
Julisteet on. Vielä ei ole ilmoittautunut joukkueita. Myöskään Magnalla ei vielä joukkuetta. 
Euroviisu-tiimi pitää uuden kokouksen piakkoin. 
xx.4. Toogabileet 
Päivämäärä selvityksessä. Oletettavasti huhtikuussa. 
19.4. Merkkimarkkinat Agoralla 
Magna on paikalla. Facebookissa keskustellaan myyntivuorot. 
20.4. Merkkien ompelu 
Klo 16 ->, paikkana Ilokivi 2. 
Parku on messissä, mutta epäilevät, että tyyppejä ei kovin suuresti tule paikalle. Pyydetään 
mukaan myös YK. 
25.4.-1.5. Magnan vapputapahtumat 
Aloitetaan vappu etukäteen jo viikolla 16. Järjestetään Yrjö-sitsit. Ensisijaisena paikkana on 
Järjestöjen talo. 
Vappuhulinoita varten, ja tulevaan käyttöön, hankitaan Magnan oma lippu, logolla. 
Facebookissa keskustellaan lipun ulkomuodosta. 
Vappuaattona Magnan piste Kirkkopuistoon ja vappupäivänä Harjulle. Omat eväät mukaan. 
Kampusfutis 
Heikki varaa jaliskentän, toivottavasti ajankohtana on 29.4. 
Jousiammunta 
Järjestetään jousiammunta huhtikuun loppupuolelle. Esim. 25.4. tai 26.4. Heikki hoitaa ja 
varmistaa maksimiosallistujamäärän sekä tekee avustushakemuksen. 
XX.5. Fuksien järjestämä lopetuspiknikki 
Fukseille varsin vapaat kädet järjestämisen suhteen. Budjetoidaan tapahtumaan 40 euroa, 
ohjeistuksena: ei Marimekkoa. 
 
10. YK 
YK:n laulukirja on työstössä. 
Hallitusten verkostoitumisilta on 7.4. Lillukassa klo 18.00. 
YK:n pallovuoroon saatetaan joutua ottamaan kumppani. Ensimmäisenä vaihtoehtona 
toivotaan itsekseen oloa, vaihtoehtona annetaan lupa parin etsimiseen. 
Jyväsmetro on 28.4. 



Linkin vappusauna on 30.4. Matias selvittää, ollaanko tervetulleita. 
Ideoitu esim. matalan kynnyksen hengailuja sekä lukukausittaisia keskusteluiltoja. 
 
11. META 
Ensi tiistaina 5.4. Pörssin verkostoitumisilta. Ilmoittautuneita Magnan hallituksesta 10 + 
Matias (YK) + Helmi.  
Kalaja on välittänyt viestiä vastaanottokeskuksen tarvitsemista vapaaehtoisista englannin 
kielen opettajista. Magna voisi alkaa selvittämään jäsenistön kiinnostuksesta 
vapaaehtoistyöhön. Topias selvittää asiaa myös VOK:n kanssa. Tukea saadaan 
oppiaineelta. 
JYYltä kiitokset kehykahvituksesta. 
 
12. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään viikolla 18. Valitaan päivä Doodlen perusteella. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13. 
 
 
________________________ _________________________ 
Topias Kähärä Marjo-Leea Alapuranen 
puheenjohtaja sihteeri 
 


