Magna Carta ryn hallituksen kokous
14.9. klo 12.00, Agora B301
Paikalla:

Topias Kähärä, puheenjohtaja
Vera Vesala, kokouksen sihteeri
Matias Mäki-Kuutti
Heikki Puskala
Piia Suoranta
Reeta Karjalainen
Jonna Kauria
Lauri Eela
Frans Sutinen
Heidi Rättyä

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.20
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
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
Lisätään kohtaan 9 kohta a. Menneet tapahtumat. Siirretään Tuesday Club 13.9 tämän
sarakkeen alle. Lisätään myös kohtaan 9b. Tapahtumat Kampusfutis, Halloween-bileet ja
NMES 2017.
4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members
Uusia jäseniä tullut, kaikki fukseja ja pääaineopiskelijoita.
Uudet jäsenet:
Moona Ruotsalainen
Nina Ålander
Susanna Palosaari
Leeni Ahonen
Charlotta Crews (?)
Pinja Mikkonen
Ella Pitkäranta
Lilli Tiainen
Fukseille ilmottu Magnaan liittymisestä, odotetaan uusia jäseniä.
5. Ilmoitusasioita/ Announcements
Hallitusta on täydennetty, tervetuloa Frans, Reeta ja Jonna!

Sääntömuutokset ovat menneet läpi.
Nimenkirjoitusoikeudet ovat vaihtuneet, nimenkirjoitusoikeus on siirretty Lasselta Fransille.
Hallitustehtävien jakamisesta puhuttiin. Piia tulee todennäköisesti olemaan kopo-sopon sijaan
pelkkä sopo. Jonna tulee Laurin tilalle vetämään tapahtumatiimiä.
Hallitus esittäytyy fukseille 15.9.
Kielten lukijoille tarjottu ainejärjestötiloja viestijöiden kanssa Lozzin akvaariosta, woopwoop!
6. Talous & merkit/ Finance & badges
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts
Tilillä on rahaa 3382,03 euroa, odotettavissa on tulossa lisää kun ihmiset maksaa
appro-lippujansa. Käteiskassassa 492 euroa. Viime merkkimyynnistä saatiin tuloja 315 euroa.
Merkkien määrät:
MC license plate 62 kpl
Bros before hoes 134 kpl
Dalek 200 kpl
Seal of approval 131 kpl
English motherfucker 109 kpl
MC lippu 60 kpl
Let’s eat mom 129 kpl
Nyan cat 146 kpl
Keep calm 60 kpl
Päätettiin, ettei tilata uusia merkkejä lähiaikoina.
7. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members
PJ: Magnalle tuli kutsu Parkun vuosijuhliin, jotka pidetään 22.10, jee! Magnalta valitaan
edustaja/edustajat, kun saadaan tietoa lisää pirskeistä.
Heitettiin ilmoille, että Magnalle voitaisiin tehdä 3-5 vuoden toimintastrategia. Sen avulla voitaisiin
suunnitella, mihin suuntaan Magnan toimintaa viedään. Sulatellaan ajatusta.
Liikunta: Heikki jatkaa tuttua ja turvallista linjaa valiokuntakokousten kanssa. Ajatus
Megazoneilusta heitettiin ilmoille. Päätettiin, että Megazone yritetään järjestää syksyllä. Koitetaan
myös järjestää kampusfutis syyskuun puolella. Myös muut lajikokeilut mahdollisia järkätä?
Keilausta? Pyöräily Pandalle?
Rahis: Syöksyy laatikon salaisiin uumeniin.
Sopo: Tänään sopo-kokous, Piia aikoo lähettää kootun listan tärkeistä linkeistä hyvinvointiin
liittyen Magnan listalle tämän viikon kuluessa. Tutoreille nakki, että kehottavat fukseja tulemaan
hallituksen seuraavaan kokoukseen. Tietoa hyvinvointiviikosta tulee tänään sopo-kokouksessa.
Kopo: 15.9 valiokuntakokous. Kopo ja pj tapaamaan tiedekuntaa ja dekaaneja 4.10.

Kv: Magna Cartaa ja Yk:ta on mainostettu IDESCO:n jäsenille ja vaihto-opiskelijoille. Tieto on
päässyt perille. Magnan ja ESN:n välille voisi suunnitella tiiviimpää yhteistyötä (esim. yhteisiä
tapahtumia?). Koitetaan järjestää jotain yhdessä tässä syksyn aikana, esimerkiksi sauna-illan
muodossa. SIA:n kokous ensi viikolla.
Tapahtumat: Keskusteltiin tapahtumatiimin reformoimisesta. Tapahtumatiimi toimi hallituksesta
erillään (tiimiläiset voisivat olla hallituksen ulkopuolella) ja tapahtumatiimin vetäjä on vastuussa
hallitukselle raportoimisesta. Asiasta pitää tiedottaa mahdollisimman nopeasti, Jonna aikoo
hoitaa asian.
Some: Instagramissa 162 seuraajaa, tasainen nousu jatkuu. Uudet hallituslaiset esittäytyvät
instagramissa. Koitetaan päivittää myös mahdollisimman nopeasti nettisivut. Facebook sivujen
herättelystä myös keskusteltiin, koitetaan herättää kyseinen media henkiin.
8. Kesäkausi / Summer term
Nettisivuprojekti ei ole edennyt mitenkään kesän aikana. Heikki ja Topias aikovat ottaa projektin
hoidettavakseen.
9. Tapahtumat / Events
a. Menneet tapahtumat
13.9. Tuesday Club.
Hyvä meininki, paljon porukkaa. Fukseja 7 kpl. Yhteensä paikalla 35 henkilöä. Tuesday Clubia
voisi uudistaa, esimerkiksi viedä Magna pubivisailemaan Passioniin. Jonna tiedustelee asiaa.
b. Tulevat / Future events
21.9. Fuksiaiset
Kakkosvuosikurssilaiset hoitaa. Hallituksen rasti on jälleen kerran legendaarinen tukkihumala.
Vala Harjun portailla, valajuomat ja vala pitää hankkia. Soihdut?
22.9. Euroopan kielten päivä kirjastolla
Mennään myymään merkkejä. Sumplitaan hallitusryhmässä myyntivuorot.
27.9. Merkkimarkkinat
Mennään myymään merkkejä. Sumplitaan hallitusryhmässä myyntivuorot.
Xx.09 Kampusfutis
Päätetään facebookissa päivä. Koitetaan järjestää syyskuun puolella.
29.9. Kauppakadun Appro
Magna teki ryhmätilauksen, 29 tilausta. Topias toimittaa liput tilanneille.
20.10. Fuksisitsit
Ilokivi vihdoin ja viimein vastasi. Ilokivi lupaili, että joku torstai ehkä sitseille liikenisi. Päätettiin,
että fuksisitsien järjestämispäivää koitetaan vaihtaa 6.10. Vapaa haku toasteiksi. Teemana
vanha ja tuttu kotiseutu.
27.10 Halloween-bileet
Jonna tiedustelee Metalli-Anterolta Järjestöjen taloa.
7.-9.04 NMES 2017
Kysellään kouluja ja sitsipaikkaa seuraavaan kokoukseen mennessä. Koitetaan aktivoitua
suunnitteluryhmässä, pitää tiedottaa suunnitteluryhmästä. Teema pitäisi valita mahdollisimman
nopeasti. Luennoitsijat?

10. YK / The Union of Language Students
Kokouksessa ei ollut paikalla ketään, joka tietäisi YK:n kuulumisista. Tiedustellaan.
Palloiluvuorolle pitää perustaa facebook-ryhmä.

11. META / Other matters
Puheenjohtaja muistutti hallitusta hallituskäytänteistä.
Ilokiven avajaisbileet 16.9. Ilokiveä voi varata tapahtumiin tästä etiäpäin.
Heidi Rättyä on ilmaissut kiinnostuksensa kopo-pestistä. Järjestetään ylimääräinen yhdistyksen
kokous uuden jäsenen valitsemiseksi.
12. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.9 klo 14:00.

________________________
Topias Kähärä
puheenjohtaja

_________________________
Vera Vesala
kokouksen sihteeri

