Magna Carta ryn hallituksen kokous
11.10.2017 Klo 12.16. paikassa Viisasten kivi
Paikalla:

Jonna Kauria, puheenjohtaja
Lilli Tiainen, kokouksen sihteeri
Sofia Blomquist
Aino Huovinen
Kaisa Maunuaho
Veera Huhtala (Poistui kohdassa 8.)
Aleksi Voutilainen (Poistui kohdassa 8.)
Nina Ålander
Laura Poranen
Heikki Puskala
Nick Bursiewicz (Poistui kohdassa 9.)
Elina Puskala
Emmi Aalto (Poistui kohdassa 8.)
Suvi Saloniemi (Poistui kohdassa 8.)
Maarit Mesiniemi
Piia Suoranta

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.16.
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 tuleviin tapahtumiin Janon vuosijuhlat 27.10. ja Övertäjien vuosijuhlat 28.10. sekä
Halloween-sitsien varmistunut päivämäärä. Lisätään vielä esityslistan kohtaan 8. 18.11.
Magnan kaverisitsit ja Trampolinpark-ekskursio 30.10.
 4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members
Annilotta Silvennoinen, Liisa Partanen, Enni Suomalainen, Kaisli Kemppainen, Laura
Hotakainen, Matti Krans, Katarina Heikkinen ja Janne Ruotsalainen hyväksytään jäseniksi.
Kaikki uudet jäsenet ovat pääaineopiskelijoita.
5. Ilmoitusasioita/ Announcements

Emmi Aalto on ilmaissut halunsa liittyä toimihenkilöksi. Hallitus toivottaa Emmi Aallon
tervetulleeksi.
Pian edellisen kokouksen jälkeen vastaanotimme Anni Mustajärven virallisen eroilmoituksen.
6. Talous & merkit/ Finance & badges
Merkkimarkkinoiden myyntitulot 21.9.2017 408,00e. Kolme uutta jäsentä liittyi Magnaan, jotka
maksoivat jäsenmaksun (yht. 15e).
Merkkimyyntiä oli myös Euroopan kielten päivänä, tuloja 18,00e + 5,00e tilisiirrolla.
5.10. Kaikki Kauppakadun Appro -liput saatiin myytyä, kaksi maksanutta ei osallistunut. Maksut
approjen osalta kunnossa.
28.9. Seitsemältä fuksisitseille osallistuneelta puuttuu vielä maksu. Muistutusviesti lähetetty ti
10.10. Passionin laskua vielä odotellaan.
Magna on pohtinut pankin vaihtoa, tällä hetkellä parhaalta vaihtoehdolta vaikuttaa POP-pankki
esimerkiksi huomattavasti pienempien palvelumaksujen vuoksi. POP-pankki vaatii kuitenkin
Y-tunnuksen, puheenjohtaja selvittää asiaa.
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts
Veera Huhtalalle korvataan 17,88e Sweet Tunes of Magna Carta -jammailuillan tarjoiluista.
Nick Bursiewiczille korvataan 13,01e hallituksen kokouksen (11.10.) tarjoiluista.
Lilli Tiaiselle korvataan 12,24e fuksiaisten valatarvikkeista.
Sofia Blomquistille korvataan 6,40e Magnan koristelutarvikkeista, 44,20e fuksiaisten
rastitarvikkeista, 9,73e tulostuskuluista ja 11,52e hallituksen kokouksen (11.9.) tarjoiluista.
Merkkisuunnittelukilpailu päätettiin siirtää marraskuulle. Merkkivalikoimamme on painottunut
brittiaiheisiin merkkeihin, joten merkin teemaksi mietittiin amerikkalaista kulttuuria.
Merkkimyynti on ollut melko hiljaista, lähiaikoina olisi edessä Facebookin
Haalarimerkkitori-ryhmän myyntimerkki-ilmoituksen päivittäminen. Nettisivuille on päivitetty uudet
merkit.
7. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members

Alumni: Välitetty yksi työpaikkailmoitus syyskuun lopulla. Lokakuussa mainostettu kielten
alumniportaalia ja Aktiivi Alumnien Verkosto (AAVE) -ryhmää Facebookissa.
Kansainvälisyys: KV-valiokunnan ja ympäristövaliokunnan sieniretki 2.10. Retki oli
ilmeisesti onnistunut. Valiokunnan kokous 11.10. Tarkoituksena on keskustella mm. tulevista
edarivaaleista ja ideoida Maksuttoman koulutuksen päivän ohjelmaa / valiokunnan
edustusta. Myös KV-tutorointia voisi vielä mainostaa Magnan kanavilla, deadline KV-tutoriksi
hakemiselle on 15.10. Kv-vastaava koittaa jälleen kerran skarpata vastuualueellaan.
Kehy: Kehyvaliokunnan kokous 9.10. Kehyvaliokunta myi ja mainosti onnistuneesti
kehylounaslippuja, ja Eettisen lokakuun teemaviikkoja 4.10. Ilokivellä. Tulevia tapahtumia
Kehyviikko 16.-20.10. Ja Reilun kaupan viikko 23.-27.10.
Kehyviikon aikana 19.10. torstaina Kehykahvit, jotka pidetään Agoralla (B201). Paikalla on
magnalaisten lisäksi kehyvaliokunta, sekä SDG4-seminaarin (Sustainable Development
Goal 4) pari työryhmäläistä. Ideana olisi, että Magna on päävastuussa kahvituksesta, ja
valiokunta + SDG4 on paikan päällä esittelemässä omaa toimintaansa. Kehykahveja

mainostetaan Kehyviikon FB-tapahtumassa, kehyvaliokunnan kanavissa ja mahdollisesti
SDG4:n FB-tapahtumassa. Seuraava kokous 8.11.
Kopo:  Laitoksen uusissa hakukohteissa on ilmentynyt ongelmia. Opintopolun
sisäänrakennetun virheen takia osa tämän vuoden fukseista valittiin useampaan
tutkinto-ohjelmaan, josta he saivat tiedon vasta ensimmäisenä koulupäivänään. Fukseja oli
tullut valituksi heidän toiseen hakukohteeseen ensimmäisen sijaan, jos toinen hakukohde oli
näistä “suurempi” kieli. Nämä fuksit olivat ensimmäisenä koulupäivänä kuulleet, että saavat
halutessaan vaihtaa pääainetta, mikä on ihan ymmärrettävästi voinut tuoda vähän
lisäpaineita ensimmäiseen päivään yliopistossa.
Asia oli esillä lokakuun pedajohtajien tapaamisessa. Pedagoginen johtaja Kirsi
Pakkanen-Kilpiä kertoi, että Opintopolkua pyritään muuttamaan, ettei näin käy ensi vuonna.
Jos Opintopolkua ei pystytä muuttamaan, vasta uudistetut hakukohteet joudutaan
purkamaan. Aihetta on puitu myös kopovaliokunnan kokouksissa, joissa pienten kielten
tulevaisuus uuden systeemin alla on huolestuttanut. Tullaan olemaan myös Jylkkärin
toimittajaan yhteydessä asiasta. Pedajohtajan tapaamisessa keskusteltiin myös siitä, että
Vaasasta Jyväskylään siirtyvien opiskelijoiden siirtohaku oli jäänyt huomioimatta (kukaan ei
tiennyt asiasta mitään paitsi nettisivut).
Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset tulevaisuudelle huolestuttavat JYYtä.
Ylioppilaskokeiden painoarvoa lisätään korkeakouluhaussa. Ensi vuoden pääsykokeissa
tulee olemaan vähemmän pääsykoemateriaalia kuin ennen ja Magnan seuraavan hallituksen
olisi hyvä selvittää, minkälainen uusi pääsykoe on. Vuodeksi 2019 kaavaillaan kokonaan
uudistettuja pääsykokeita.
Opiskelijaedustajia haetaan yliopiston hallitukseen (deadline 16.10.), YTHSn johtokuntaan,
KOASin valtuuskuntaan, yliopistokollegioon, yliopiston muutoksenhakulautakuntaan ja
HYTKin tiedekuntaneuvostoon (deadline 22.10.). Kyseisten vastuutehtävien ansiosta on
mahdollisuus päästä näkemään toimintaa kulissien takana. Kokouksista saa myös palkkioita!
JYY järjestää maksuttoman koulutuksen päivän 30.10. SYLin pyynnöstä (käskystä).
Professoreilta tai dekaaneilta kaivataan anekdootteja tai jotain sellaista (8kpl). JYYn
korkeakoulupoliittisen asiantuntijan työtehtävä muuttuu. Joachim Kratochvil tekee tästä
lähtien tutkimusta valtaosan viikosta ja keskittyy suuriin asioihin. Hän jakaa pestinsä toisen
henkilön kanssa, joka tulee keskittymään ainejärjestötason hommiin. KiVi-laitoksen
laitoskokous on 1.11. klo 12-14 Helena-salissa. Seuraava kopovaliokunnan kokous on 7.11.,
jonne saapuu yliopistomme uusi rehtori Keijo Hämäläinen. Hallituksen Slackin
kopo-kanavalla pohditaan kysymyksiä, joita haluamme hänelle esittää. Tarkoituksena olisi
kartoittaa myös jäsenistöltä mahdollisia kysymyksiä.
Liikunta: Liikuntavastaava on ollut yhteydessä Trampolinparkiin. Sunnuntaista torstaihin klo
20-21 olisi mahdollisuus päästä puoleen hintaan (7e), maksimimäärä n. 35. Päätetään
järjestää lajikokeilu maanantaina 30.10. Megazonea pohditaan järjestettäväksi myöhemmin
tänä vuonna. MagnaCardio-Facebook-ryhmän perustaminen on työn alla. Seuraava
liikuntavaliokunnan kokous on 11.10. klo 16.
Puheenjohtaja: Escin ja Passionin sopimukset ovat nyt hyväksyneet lähes kaikki kielten ja
viestinnän järjestöt. Ensi viikolla pitäisi saada viimeiset hyväksymiset hallituksilta, minkä
jälkeen päästään toivottavasti allekirjoittamaan sopimukset mahdollisimman pian.

Sopimuksiin lisättiin allekirjoitusosiot toisille allekirjoittajille Magnalle ja muille järjestöille,
joiden säännöt vaativat kahden nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoittavan dokumentit
yhdessä. Tämä jäi siis aiemmin meiltäkin huomaamatta, mutta kunnianarvoisaa Teemu
Vasamaa konsultoituamme päätimme yhdessä kaikkien sopimuksiin osallistuvien järjestöjen
edustajien kanssa yksimielisesti, ettei allekirjoittajien lisääminen tai muokkaaminen vaadi
hallituksilta sopimusten uutta hyväksymistä, sillä kyseiset muutokset eivät koske sopimusten
varsinaista sisältöä.
Magnan vuju-työryhmä on perustettu Facebookissa. Tarkoitus olisi järjestää
järjestäytymiskokous työryhmän kanssa mahdollisimman pian, viikolle 43. Tämän kokouksen
esityslistalla ei ole omaa osiota vujuille, sillä niihin liittyviä asioita on käytännöllisempää
käsitellä vuju-ryhmän puolella. Vujuasioihin palataan hallituksen kokouksessa sitten, kun
suunnittelutyö on saatu vujuryhmässä alkuun. Järjestetään ylimääräinen yhdistyksen
kokous, jossa käydään läpi Magnan viestintästrategia ja ympäristöstrategia.
Magnan nettisivuilla on edelleen yhdistyksen säännöt vain suomeksi. Olisi loogista,
nettisivujen sisällön ollessa lähes täysin englanniksi, että säännöt käännettäisiin myös
englanniksi. Asiasta keskustellaan enemmän Slackin puolella.
KiVi-laitoksen pedajohtajien tapaaminen, joka on suunnattu koko jäsenistölle, järjestetään
maanantaina 30.10. klo 14-15 Viisasten kivessä. Tarkoitus on käsitellä juuri Magnalle
ajankohtaisia ja tarpeellisia asioita. Tapaamisesta tiedotetaan jäsenistölle viimeistään
maanantaina 16.10.
Some & Tiedotus: Magnan Instagramissa on 252 seuraajaa, uusien hallituslaisten esittelyt
ovat meneillään.. #magnalainen ei ole vielä ottanut hirveästi tuulta alleen (kaksi
magnalaisten yhteiskuvaa Approilta). Kampanjan palkintona on 2 x 3kpl Ilokiven kehy-lippuja
+ vapaavalintainen Magnan haalarimerkki. Viimeistään lokakuun loppupuolella muistutetaan
osallistumisesta.
Snapchatissä seuraajia on 97. Vaihtosnäpit ovat sujuneet hyvin ja materiaali on ollut hyvin
korkeatasoista! Pasi Hämäläinen ja Hanna Partanen ovat pitäneet snäppiviikkonsa, Heidi
Rättyä snäppää tällä hetkellä ja hänen jälkeensä on vuorossa Anna Pohjola. (Anni
Mustajärvelle, Eero Uusarolle, Hanna Kuusiratille ja Anssi Virtaselle lähetetty vielä viestit, jos
heitä kiinnostaisi lähteä mukaan.) Osallistujille annetaan kiitoksena kehy-lippu ja
haalarimerkki. Hallitussnäpit voitaisiin pitää vielä vaihtosnäppien aikataulusta riippuen
loppuvuodesta, tai vaihtoehtoisesti siirtää seuraavalle hallitukselle, jos mielenkiintoa heillä
löytyy.
Magnan viestintästrategia on viimeistelyä vaille valmis. Pohditaan, pitäisikö myös
tapahtumaviestinnän linjaukset lisätä strategiaan. Viestintästrategiaa käsitellään enemmän
yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa. Hallituksen Drive-kansiosta löytyy nyt myös
Viestintäideoita-tiedosto, jonne toivotaan ideoita.
Sopo: Sopovaliokunta kokousti 3.10. Kokouksessa ideoitiin syksyn
yhdenvertaisuuskampanjaa, otettiin yhteinen kuva, jossa tuettiin opetus- ja ulkoministeriön

haastekampanjaa vihapuheen torjumiseksi. (Ehdotan, että otetaan samaan tyyliin myös
hallituksen kesken kuva #torjunvihapuhetta :))
Kokouksessa puhututti Unisex-vessojen lisääntyminen yliopistolla (niiden hidas
lisääntyminen ja yliopiston hangoittelu asian eteenpäinviemisessä), sekä hallituksen
ehdottama muutos yleiseen asumislisään (osa-asunnon normi), joka edelleen vaikeuttaa
kimppa- ja soluasunnoissa asuvia. Kokouksessa myös ideoitiin, miten alkoholittomia
tapahtumia voisi lisätä.
Syksyn tapahtumia:
Naapuriviikot (käynnissä lokakuun ajan, infoa tästä jaettu) Kortepohjassa ja KOASilla
Hyvinvointiviikko on 13.11.-17.11. (vko 46), jolle Magna voisi osallistua esimerkiksi
verenluovutuksen merkeissä (#magnaluovuttaa).
Sopovaliokunnan seuraava kokous on 31.10.

Tapahtumat: Kartoitetaan Magnan koristelutarvikkeita, joita pyritään käyttämään
mahdollisuuksien mukaan uudelleen, esimerkiksi Halloween-koristeita.
Pohditaan, olisiko magnalaisilla kiinnostusta olutmaisteluiltaan Teerenpelissä.
Magnalle tarjottiin mahdollisuutta järjestää jäsenistölleen tapaaminen Sami Hedbergin
kanssa. Myös opiskelijahintaisia lippuja ehdotettiin, joita Magna mainostaa jäsenilleen.
Ympäristö: Ympäristövaliokunnan kokous 3.10., joka oli valitettavasti samanaikaisesti
sosiaalivaliokunnan kokouksen kanssa. Eettiseen lokakuuhun kuuluva Ympäristöviikko on
paraikaa käynnissä. 17.10. Vedenkulutuksen demonstraatio Kortepohjassa, ja kirpputori
Ilokivellä 24.10., johon ilmoittautuminen on auki. Seuraava valiokunnan kokous on 2.11.
8. Tapahtumat / Events
a. Menneet tapahtumat
Menneet / Past events
20.9. Fuksiaiset: Suunnittelutiimin yhteistyö pelasi, saatiin hurjan kivat fuksiaiset aikaan!
Teemana Suomi100. Jonottelua ja odottelua oli kuulemma joillakin rasteilla, mutta
pääsääntöisesti ilta eteni melko sujuvasti. Voittajajoukkue on asianmukaisesti palkittu
vapaavalintaisilla Magnan haalarimerkeillä.
28.9. Fuksisitsit: Tunnelma ja meininki olivat oikein hyvät, ja fuksit olivat nopeita oppimaan!
Teemana oli kotiseutu, ja paikkana oli Passion. Keittiössä soinut musiikki ja toisella puolella
sijainnut Stimuluksen sitsirasti hieman häiritsivät sitsitunnelmaa.
3.10. October Tuesday Club ft. Pub Quiz: Pubivisa keräsi jälleen osallistujia, ja Magna menestyi
visassa!
9.10. Sweet Tunes of Magna Carta: Uudesta tapahtumasta pidettiin todella paljon! Toivomuksia
saman tapahtuman järjestämisestä keväälle on tullut joka tuutista. Osallistujia oli
parisenkymmentä. Paikkana oli Opinkiven sauna, ja itse saunaakin käytettiin illan aikana.
10.10. Mielenterveyspäivän seminaari: Seminaaripäivä sujui mallikkaasti, ja positiivista palautetta
on sadellut. Osallistujia oli runsaasti!
b. Tulevat / Future events

12.10. Peli-ilta feat. Sputnik Sohwissa klo 19 alkaen, ennakkoilmoittautuminen
Facebook-tapahtuman kautta keskiviikkoon 11.10. mennessä.
18.10. HerkkuAppro 2017: Ennakkoliput myytiin loppuun kymmenessä minuutissa! Lisäerä
lippuja myytiin loppuun kolmessa minuutissa. Herkkuappro on saanut näkyvyyttä
Keskisuomalaisessa, jonka artikkeliin osaa järjestäjistä haastateltiin. Itse tapahtumapäivänä on
vielä mahdollista ostaa lippuja 4e:n hintaan. Keskisuomalaisen näkyvyyden jälkeen kiinnostus
tapahtumaa kohtaan on kasvanut entisestään, myös yhteistyöyritysten suunnalta.
19.10. Kehy-kahvitus klo 10-13. Toivottavaa olisi, että magnalaisia olisi paikalla koko kahvituksen
ajan. Budjetoidaan kahvitusta varten n. 30e.
31.10. Halloween-sitsit yhteistyössä JIO:n kanssa: Paikkana Katse. Ilmoittautuminen on auki.
26.10. Mahdolliset Halloween-bileet. Järjestöjentaloa yritetään varata. Magna tarjoaa osallistujille
pientä pääsymaksua vastaan naposteltavaa ja mahdollisesti jotain ohjelmaa. Budjetoidaan 30e.
27.10. Janon vuosijuhlat. Budjetoidaan 30e lahjaan.
28.10. Övertäjien vuosijuhlat. Budjetoidaan 30e lahjaan. Magnan edustajat välittävät myös
Astérixin lahjan.
30.10. Trampolinpark-ekskursio. Tiedotetaan jäsenistölle.
18.11. Kaverisitsit: Paikaksi varmistui Helena-sali Ruusupuistossa.
9. YK / The Union of Language Students
YK:n tulevaisuus vaikuttaa epävarmalta. Tilanne vaatii vielä keskustelua.
10. META / Other matters
Ei muita esille tulevia asioita.
11. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.21.

________________________

_________________________

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

