
Magna Carta ryn hallituksen kokous 
Klo 16.00, Agora D215.1 
 
Paikalla: Topias Kähärä, puheenjohtaja 

Marjo-Leea Alapuranen, sihteeri 
Vera Vesala 
Matias Mäki-Kuutti 
Ira Vainikainen 
Heikki Puskala 
Anu Mettomäki 
Piia Suoranta 
Enni Kuusela 
Milla Koivuniemi 
Helmi Möttönen, saapui kohdassa 7 - alumni 
Reeta Karjalainen 
 

 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.16. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi ja edellisten pöytäkirjojen 
tarkistaminen 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: 
lisätään 12.4. Parkun ja Imagon kanssa järjestetty lautapeli-ilta, 5.4. Tuesday Club, 5.4. 
Pörssin verkostoitumisilta, 20.4. Merkkien ompelu, 19.5. Pääsykokeet ja 7.4. YK:n 
verkostoitumisilta menneisiin tapahtumiin.  
Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Yksi uusi jäsen: 
 Veera Laine, pääaineopiskelija, aloitusvuosi 2012. 
 
5. Ilmoitusasioita 
Reeta Karjalainen ilmaisi kiinnostuksensa Magnan hallituksessa toimimiseen. Toiveena olisi 
kv-vastaavana toimiminen Ennin lähtiessä vaihtoon. 
Millalla saattaa olla mahdollista jatkaa syksyllä esim. toimihenkilönä, mutta luopuu 
vastaavuuksistaan. 
Jonna Kauria on ilmaissut kiinnostuksensa palata syksyllä hallitukseen. 
Tilapalvelut tiukentavat vuokrausehtojaan, esim. Historicaa ei voi varata enää iltakäyttöön. 
 
6. Talous & merkit 
Tilillä 2547,95 euroa. Käteisenä 599,15 euroa. Yhteensä 3147,10. 



Yleisavustusta saatiin 370 euroa. NMES:n arvioitu budjetti on 2500-3000 euroa, siitä voi 
odottaa pientä voittoa. NMESin jälkeen aloitetaan vujuihin 2018 säästäminen. 
Rahaa on siis käytettävissä. 
 
Merkkimarkkinat 19.4. tuottivat voittoja 136 euroa. 
Viisuista jäätiin voitolle noin kymppi. 
 
Mahdollisten kuittien hyväksyminen 
Topias Kähärälle 18,59 euroa hallituksen kokouksen syömisiin. 
Heikki Puskalalla 36,21 euroa Konspiracyn tarjoiluista. 
Matias Mäki-Kuutille 5,99 euroa Euroviisu-tarvikkeista. 
Marjo-Leea Alapuraselle 2,80 euroa Läksykerhon maidoista. 
Milla Koivuniemelle 11,14 euroa Euroviisu-kuluja. 
Enni Kuuselalle 14,90 euroa Euroviisujen koristelutarvikkeita. 
 
Hupparidesignkilpailun tulokset 
Ei osallistujia.  
 
7. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot 
 
Liikunta 
Heikki ei ole käynyt valiokunnan kokouksissa.  
Jousiammunta siirtyy tulevaisuuteen, koska kommunikaatio oli hidasta kuin pullopostissa. 
YK:n vappu-olympialaiset siirtyvät syksylle. Suunnittelua olisi voinut aloittaa jo aiemmassa 
vaiheessa. 
Palloiluvuorolla on käynyt hyvin väkeä, viime viikolla paikalla oli yli kymmenen. 
 
KV 
Valiokunnan kokouksessa oli kansainvälinen opettaja -kilpailun uudistus workshoppia 
Uutta tietoja lukukausimaksuista tulee ensi syksynä(kesäkuussa meettiä/päätöstä asioista) 
IDESCOn kanssa ja tietty muidenkin kanssa voidaan koordinoida eventtejä, jos on samana 
päivänä tai lähekkäin 
Tapahtumista voisi informoida paremmin kv-opiskelijoita, esim. ESN:n ja IDESCON:n 
kanssa voisi toimia tiiviimmin. Pitää liittyä ESN:n fb-ryhmään ja sitä kautta. 
Pakolaiskriisin suhteen valiokunta on tähän mennessä toiminut enemmän viestinviejänä, 
ilman selkeää näkökantaa. Vastaisuudessa valiokunta voisi ottaa enemmän kantaa.  
Kiintoisaa oli myös kuulla miten SYL:in kokouksessa oltiin puhuttu byrokratia- ja 
kääntämisongelmista koskien ylioppilaskuntien sääntöjä ja lakitekstejä ja miten ne on saatu 
ratkaistua esim. Tampereen yliopistossa 
 
Kehy 
Jyy on saanut varainkeruuluvan, kehykahvitukset vuosilta 2016 ja 2014 voidaan viimein 
tilittää. 
Kehy-valiokunnan uusi puheenjohtaja on Ira Vainikainen. Pienet sille.  
Valiokunnan kokouksessa keskusteltiin lautapeli- ja urheiluvälinekeräyksestä, joka 
järjestetään Kortepohjassa. Pelit ja välineet toimitetaan vastaanottokeskuksiin. 



Kehyviikon suunnittelu on alkanut. Kehyviikko järjestetään 10.-15.10.2016. 
Kehysitsien järjestämiseen tiedusteltiin kiinnostusta. Magnaa kiinnostaa, Ira ilmoittaa asiasta 
koordinaattorille. Kehyviikon teema on Global goals 2030. 
Reilun kaupan viikko 24.-30.10.2016. 
 
Ympäristö 
Ympäristövaliokunnan kokous on menossa parhaillaan.  
Tänään on myös JYY:n järjestämät siivoustalkoot. 
Ympäristöviikon suunnittelu on alkanut. Ympäristöviikko järjestetään mahdollisesti viikolla 
44. 
YK järjestää luultavasti tavaranvaihtokirppiksen. Magna voisi järjestää esim. ruokaan liittyvän 
tapahtumaan. Jätetään hautumaan. 
 
Sopo 
Valiokunnan kokous oli 20.4. 
Tässä kuussa ilmestyy JYYn uusi tasa-arvoisuussuunnitelma.  
Opiskelijat luultavasti liitetään yleisen asumistuen piiriin, mutta varmuutta ei vielä ole. 
Opintotukiuudistukseen liittyen säästötavoitetta on laskettu 150 miljoonasta 122 miljoonaan. 
Opintoraha laskee noin 250 euroon, opintolaina nousee noin 600 euroon. 
Opintotukikuukaudet vähenevät 56:een, tämä koskee vain syksyllä 2017 aloittaneita. 
Hyvinvointiviikko järjestetään viikolla 41. Voitaisiin järjestää ko. viikolle esim. 
verenluovutusreissu.  
 
Kopo 
Valiokunnan kokous on parhaillaan menossa.  
6.4. oli laitoskokous. Hakukohteet vähenevät luultavasti kolmeen. Latinan ja italian asema 
oppiaineina on keskustelun alla. Amanuenssin työnkuvasta, ja siihen kuuluvasta opintojen 
ohjauksesta keskusteltiin. Laitoksen läsnäolokäytänteitä ollaan uudistamassa. 
 
Pj 
7.4. pj edusti tiedekunnan henkilöstön infossa rakenneuudistuksesta, jossa amanuenssien 
työhön liittyvää opintojen ohjausta puolustettiin opiskelijoiden toimesta. 
2.5. oli Sikariklubi. Keskustelunaiheina oli vappuhulinat. Yleisavustuksen jakautumisesta 
saadaan tarkemmin tietoa myöhemmin. Pohdittavaksi heitettiin, että millaista tukea Magna 
haluaa JYYltä: rahaa, kummitoimintaa, mitä? 
Topias soitti ja lähetti sähköpostia Salmirannan vastaanottokeskukseen. Tarvetta olisi 
enemmän suomen kielen opetukselle, mutta tilannetta katsotaan uudestaan syksymmällä. 
 
Some 
Instagramissa 148 seuraajaa. NMESin myötä tuli uusia seuraajia.  
Hallitusesittelyistä jäljellä on Ennin esittely.  
Kevään aikana uudet hallituslaiset esittäytynevät. 
 
Tiedotus 
Sikariklubissa ideoitua: kokousten jälkeen esim. sihteeri voisi tehdä koosteen kokouksen 
annista. 



Uudet nettisivut tehdään kesän aikana valmiiksi. 
 
Alumni 
Matias ei ole vielä tehnyt alumni-ryhmää, sillä toivoo linjausta ryhmään liittyen: kenet sinne 
hyväksytään, kuka ylläpitää, ketkä hallituksen jäsenet olisivat mukana. Ylläpitomalli, jossa 
kuka tahansa ryhmän jäsen voi hyväksyä jäseneksi lienee toimivin. Ryhmässä voisi olla 
mukana alumnivastaava ja puheenjohtajisto. Se olisi kanava tiedottaa alumneja toiminnasta 
ja yhteydenottokanava alumneille hallitukseen päin. Matias luo ryhmän näillä ohjeilla. 
 
Tapahtuma 
Lippuasia on vaiheessa. 
Jatkossa voisi pohtia tapahtumasektorin työnjakoa esim. hallituksessa yksi vastaava ja 
muista aktiivisista koostuva renkirinki. Ensi viikon yhdistyksen kokouksen jälkeen voidaan 
keskustella tarkemmin työnjaosta. 
 
Uudet tutorit ovat Piia Suoranta (ope), Frans Sutinen (ope), Terhi Autio (asiantuntija) ja 
Annastiina Auvinen (asiantuntija). Laitoksen tutorien tapaaminen on ensi viikolla. Pj ja vpj 
tapaavat tutorit ensi viikon maanantaina klo 13.  
Osalle fukseista hallitus jää etäiseksi, voisimme kehittää omaa esittäytymistapaamme (esim. 
kahvitus). Fukseille voisi järjestää myös valiokunta-kummin/kamun/wingmanin.  
21.9. on fuksiaiset. Vetovastuussa on syksyn 2. vuoden opiskelijat. 
JYYn avajaisbileiden (16.9.) etkot on yleensä järjestetty tutoreiden toimesta. 
Fuksisitsien ajankohta voisi olla 20.10. 
Liikuntavuoroja olisi hyvä promota, vaikka ne YK:n ovatkin. 
 
Magna esittäytyy avajaismessuilla 6.9. muiden kielten opiskelijoiden kanssa. 
 
8. Sääntömuutosten esittely 
Lisätään tämän hetkiseen ehdotukseen: 
Etäosallistumismahdollisuus tulisi lisätä, sekä maininta, että hallitus voi kutsua koolle 
ylimääräisen yhdistyksen kokouksen. 
Muuten hallitus hyväksyy sääntömuutokset. Topias tekee lisäykset ja tarkistuttaa säännöt 
ennen niiden lähettämistä jäsenistölle kokouskutsun yhteydessä. 
 
9. Tapahtumat 
a. Menneet 
5.4. Tuesday Club 
Paikalla oli 14 henkeä. 
5.4. Pörssin järjestämä verkostoitumisilta 
Ympäristö- ja kehysektori puuttuivat. Kooste illan keskusteluista löytyy Drivestä. 
7.4. YK:n verkostoitumisilta 
Rento ja jees ilta. Tapahtuma täytti tarkoituksensa. Jatkossa voitaisiin järjestää kahdesti 
vuodessa. 
8.-10.4. NMES 



Kivaa oli, hallituksesta paikalla oli 6 henkeä. Magnan vastuu rahaliikenteestä toimi hyvin. 
Ensi vuoden NMESiin liittyen on perustettu Facebook-ryhmä, jossa suunnittelutyö on 
alkanut. 
12.4. Parkun ja Imagon kanssa järjestetty lautapeli-ilta 
Paikalla oli yhteensä 12 henkeä. Magnalaisia paikalla 7, kaikki eivät edes hallituslaisia. 
13.4. YK:n Euroviisut 
Viisut menivät hyvin. Esitykset olivat hienoja ja hauskoja. Vieraita 94 + esiintyjät ja 
järkkääjät, yhteensä noin 130. Ihmiset tykkäsivät. Tapahtumasta jäätiin hieman voitolle. 
Viisuista voitaisiin kirjoittaa muistilista vastaisuuden varalle, tai täydentää YK:n listaa. 
19.4. Merkkimarkkinat 
Meni ihan hyvin. Voittoa 136 euroa. Normimeininkiä. 
20.4. Merkkien ompelu 
Paikalla oli kourallinen hallitustoimijoita. Ajankohta, päällekkäisyydet ja tiedotus olisivat 
voineet toimia paremmin. Parkusta tuli hieman noottia siitä, että tieto ei ollut tavoittanut heitä. 
Jatkossa isojen tapahtumien läheisyyteen voisi järjestää merkkiompeluita. 
29.4. Magna's May Day Footy 
Paikalla 6+2 katsojaa. Tapahtumakuva Facebookissa oli hieno, sitä voisi käyttää 
uudestaankin. Syksyllä uudestaan futista tai muuta lajia (pesistä, ultimate, rugby, jenkkifutis, 
gaelic football,...). 
 
Suunnitellut Yrjön sitsit 21.4. eivät toteutuneet. Älkäämme kuitenkaan hyljätkö ideaa. Ensi 
vuonna Yrjön päivä ja Shakespearen päivä ovat päällekkäin. 
 
b. Tulevat 
3.5. Tuesday Club 
On tänään. 
11.5. Yhdistyksen ylimääräinen kokous 
On ensi viikolla. Topias laittaa kutsut tänään tai huomenaamulla. 
xx.5. Piknik 
Piknikistä tehdään eventtiä tänään ja se järjestetään ensi viikolla. 
19.5. Pääsykokeet 
Aiempina vuosina paikalla ovat olleet tutorit.  
 
10. YK  
Verkostoitumisilta tukee hyvin YK:n tavoitetta kieltenlukijoita yhdistävänä tahona. 
Fukseille yritetään tilata haalarit porukalla. 
4.5. on YK:n jäsenjärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen. Asialistalla on esim. Laulukirja ja 
yritysyhteistyöasiat. 
YK järjestää fuksiaisten jatkot. 
12.5. YK:n ja Linkin saunailta, ehkä Opinkivellä. 
Yhdistyksen kokous on tiistaina 10.5. klo 15.00. 
 
11. META 
Torstaina 5.5. hallitus kokoontuu syömään porukalla. 
Tiistaina 10.5. klo 17.30 Opinkiven saunalla on JYYn valiokuntien kevätkekkerit. 
Helmi on laittanut JYYn puolesta viestiä Historican varaustilanteesta (kts. ilmoitusasiat). 



 
12. Kesäkausi 
Topias laittaa fuksikirjeen menemään. 
Heikki hoitaa nettisivut. 
Ennen ensimmäistä hallituksen kokousta järjestetään kesämiitti. 
Anu ja Piia tekevät syksyksi sähköpostin, johon on koottu hyvinvointia tukevia tahoja. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29. 
 
 
 
________________________ _________________________ 
Topias Kähärä Marjo-Leea Alapuranen 
puheenjohtaja sihteeri 


