Magna Carta ryn hallituksen kokous
3.5.2017. Klo 14.00. paikassa KiVi-laitoksen ainejärjestötila
Paikalla:

Jonna Kauria, puheenjohtaja
Reeta Karjalainen, sihteeri
Nina Ålander
Heidi Rättyä
Anni Mustajärvi
Sofia Blomquist
Suvi Saloniemi
Lilli Tiainen
Elina Puskala
Nick Bursiewicz
Piia Suoranta
Heikki Puskala (saapui kohdassa 5, lähti kohdassa 9)
Lauri Eela (saapui kohdassa 6)

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.16.
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: kohtaan 10 a)
Menneet tapahtumat lisätään YKn euroviisut ja BeerPong.
 4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members
Hyväksytään Heidi Seppänen jäseneksi.
5. Ilmoitusasioita/ Announcements
Tänään Sikariklubin Facebook-sivuilla jaettiin järjestökysely, johon toivotaan vastauksia
ainejärjestöiltä. Kyselyyn voi vastata yksin tai joukossa. Vastausaikaa on sunnuntaihin 14.5.
Saakka, joten voimme hallituksena vastata kyselyyn myös yhdessä. Kysely päätettiin jakaa
Slackissa, joten siihen voi kaikki halukkaat vastailla.
Heidi Rättyä ilmoitti unohtaneensa Sanen vuosijuhlalahjan. Asiaa päätettiin korvata
jatkolipputuloilla ja lakaista muuten maton alle. Sanen puheenjohtajaan ollaan myös
yhteydessä asian suhteen. Hallitus pahoittelee.
6. Talous & merkit/ Finance & badges
Pankkitilin saldo 2.5.2017 5323,42€, käteisvarat 2.5.2017 963,25€ (-92e), yht. 6286,67€

Käteisen tilitys toukokuussa.
Pankin vaihto siirtyy syksylle, rahastonhoitaja koittaa saada kattavan selvityksen kesän
aikana.
NMES-sitsit tuotto (Magnan osuus) 555€
NMES osallistumismaksut yht. 2158€
Katse lipunmyynti yht. 184€ (Magnan osuus 92€, Sanelle vielä tilittämättä puolet)
Saunaillan osallistumismaksut x1 = 3€
RosMarin laskutuksessa postitusviiveitä. Toivottavasti lasku saapuu pian.
Myös Kortepohjan kouluun ollaan yhteyksissä, sillä laskua ei ole vielä tullut.
Merkkimyynnin tuotot huhtikuussa: tilatut = 333,5€, merkkimyynti Agoralla 153€
Huhtikuun alkupuolella laitettu ilmoitus merkeistä haalarimerkkitoriin, sen jälkeen tullut n. 50
tilausta. Varsinkin kebabraa on myyty todella paljon. Syksyksi pitäisi tilailla lisää merkkejä,
ainakin Keep calm and carry onia ja myös Magnan lippua ja rekisterikilpeä (alle 50 jäljellä
per merkki).
Fuksimerkkejä on 80 jäljellä, minkä verran fukseja on tulossa syksyllä?
On esitetty toiveita merkistä, mikä liittyisi amerikkalaiseen kulttuuriin, lähes kaikki nykyiset
merkit koskee brittiläistä. Tähän liittyen voisi järjestää merkkisuunnittelukisan. Myös Magnan
juhlamerkkiä voi suunnitella ja tilailla jo syksyllä juhlavuoden kunniaksi.
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts
NMES kulukorvauksia päätetään korvata:
Osku Haapasaarelle 312, 29€ NMES-tapahtumasta
Joni Pyöriälle 150€ matkakorvauksia
Jarkko Kekille 588,52€ NMES-kuluista (Sitsijuomat)
Sofia Blomquistille 258,44€ NMES-kuluista (aamupalat, paperit, km-korvaukset)
Reeta Karjalaiselle 77, 09e NMES-sitsitarjoilukuluista.
Heidi Rättyälle 49,22e NMES-kuluja.

Muut kulukorvaukset, päätetään korvata:
Lilli Tiaiselle 64,55e. haalarimerkkien postitustarvikkeista.
Reeta Karjalaiselle 15,55e kokouksen tarjoilukuluista.
7. Club Escapen yhteistyösopimuksen läpikäynti ja hyväksyminen
Sopimukseen on lisätty Magnan hallituksen ehdottamat muutokset. Sopimuksen lopullinen versio
hyväksytään sen valmistuttua.
8. Vuosijuhlat 2018
Vuosijuhlien päivämäärä tulee päättää pian, jotta suunnittelu sujuisi mahdollisimman sujuvasti.
Edelliset vuosijuhlat järjestettiin keväällä 2013. Tulevat vuosijuhlat järjestetään myös luultavasti
keväällä 2018. Maaliskuun loppupuoli vaikuttaa optimaaliselta, esimerkiksi 24.3.2018. Vuosijuhlia
varten tulee myös järjestää työryhmä. Puheenjohtaja ottaa vastuulleen ryhmän kokoamisen.
Hallituksen täytyy luultavasti jo syksyllä laatia järjestelyn alustavia suunnitelmia ja vastuualueita.

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

Alumni: Jaettu NMES-rastiradalle ilmoittautuminen ja kuukauden alumnitarina. Euroviisujen
mainostus valitettavasti unohtui. Facebook-sivu on valitettavan hiljainen, mutta asialle ei
hirveästi voi tehdä mitään.
Kansainvälisyys: Kv-rintamalta vaikea kertoa mitään uutta vastaavan kiireiden vuoksi.
Students’ Art Festival on kuitenkin tulossa ja asiasta on mainostettu. Suunnittelu elokuun
kv-tapahtumia varten jatkuu myöskin. Seuraava kokous 11.5. Kokouksessa kuulemme
mielenkiintoisia uutisia kansainvälisten opiskelijoiden elämästä ihan Benjamin Kruidin
gradun muodossa. Kuunnellaan ja katsotaan, saadaanko ideoita tai kehityskohteita.
Kehy: Kevään toiseksi viimeinen kokous 3.4.
JYYn kehyprojektin tulevaisuus puhututti taas. SYLlin uudet projekti lokaatiot ovat Eritrea ja
Irak (fokus opetuksessa ja oppilaiden yhteiskunnallisessa osallistumisessa). Näiden suhteen
pitää miettiä haluaako JYY olla osana tätä, voisiko SYLin projekti olla myös JYYn uusi
kehykohde ja jos kyllä, niin millä tavalla tuetaan ja osallistutaan projektiin. Ihan
varteenotettava vaihtoehto, varsinkin kun otetaan huomioon yhteistyön voiman tärkeys nyt
kun ulkoministeriön tuki on ollut jo hetken saavuttamattomissa. Isommat projektit saavat
herkemmin rahoitusta.
Menneitä tapahtumia:

Pääsiäisen Bake salesta tuli voittoa.

6.4. JYY Charity Runissa kerättiin myös paljon voittoa. Voitot menevät Intia-projektiin.
26.4. Dokkari-ilta (The True Cost)

Tulossa:  6.5. Jyväskylä Student Arts Festival
Kevään viimeinen kokous 3.5. Klo 16:00.

Kehy-kummiudesta täytyisi myös saada päätös. Kummius on kuitenkin ainejärjestölle melko
kallista, ja Magna Cartalla on ollut paljon kuluja. Voimme tulevaisuudessa tehdä myös

yksittäislahjoituksia. Kummiudesta ja muista lahjoituksista päätettiin tehdä ehdotelma, jotka
päätetään syksyn kokouksissa.

Syksyllä voitaisiin järjestää myös kehykahvitus, sillä jäsenet ovat pitäneet kyseisistä
tapahtumista, eivätkä hallitukselta vaadi kovinkaan paljon.

Kopo: Kopo-sopo viihdyttää -tapahtuma täytynee tältä keväältä kuopata. Koposektorin aika
on mennyt NMESiin, ja hyviä ajankohtia tapahtumalle ei enää oikeastaan ole opiskelijoiden
lähtiessä kesälaitumille. Syksyllä sitte uudestaan.
Vaasasta on tulossa meidän laitokselle 93 perustutkinto-opiskelijaa syksyllä. Suurimmalle
osalle on laitoksen toimesta hommattu erilliset tutorit, mutta englannille tulee n. 20 toista
vuotta aloittavaa opiskelijaa, jotka tulevat meidän omien tutorien hoiviin. Tämä ilmeisesti
siksi, että nämä opiskelijat ovat melko samanlaisessa vaiheessa opintojaan kuin meidän

fuksitkin, koska Vaasassa heidän tutkinto-ohjelmassaan pääaine valitaan vasta toisena
opiskeluvuotena. Tästä asiasta on tainnut vähän heikosti liikkua tieto meidän tutoreille, mutta
asiasta voi ottaa yhteyttä ilmeisesti Tiina Suomiseen.
Amanuenssilta kyseltiin OPS-asioista ja vastaukseksi tuli viestiä Paula Kalajalta. Arvostivat
kuitenkin palautettamme ja palaute aiotaan viedä henkilökunnan keskusteltavaksi.
Henkilökunnalta saamamme vastauksen mukaan asialle ei enää voida ja/tai haluta tehdä
mitään. Pidetään kuitenkin tämä kokemus mielessä seuraavaa OPS-uudistusta silmällä
pitäen, niin osataan vaatia oikeuksiamme vähän paremmin jatkossa. Hallitus ei unohda.

Laitoskokous 26.4.
-

Uuden linjauksen mukaan kaikilla kursseilla täytyy jatkossa olla arvosanakohtaiset
oppimistavoitteet selkeästi esillä joko kurssimateriaaleissa tai ensimmäisellä
tapaamiskerralla

Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 2.5.
Liikunta: JYY Cooper oli vappuviikolla 25.4. Huono sää verotti osallistujamäärää. Syksyllä
uudestaan paremmalla säällä. Valiokunnan kokouksessa puhuttiin kesän
ryhmäliikuntatunneista. Liikuntatutorit on myös valittu.
Puheenjohtaja: Sopimusasiat etenevät pikkuhiljaa. ESC:in sopimus alkaa olla hyväksymisiä
vaille valmis. Passionin sopimus on vielä varsin vaiheessa. Passionilta toivottiin, että me
tekisimme sopimukseen osallistuvien ainejärjestöjen kesken sopimusluonnoksen ja
Passionilta tarkistettaisiin, onko sopparissa muokattavaa. Tämä tuntuu hieman haastavalta
ottaen huomioon, että meillä ei ole juuri kokemusta sopimusten kirjoittamisesta. Passionilta
on pyydetty pohjaa sopimusluonnosta varten, jotta sopparin kirjoittaminen helpottuisi.
Sopimusetujen vuoksi ollaan tilaamassa sopimuksiin osallistuvien järjestöjen opiskelijoille
KiVi-tarraa, jonka avulla etuihin oikeutetut tunnistetaan. Tarrojen suhteen toimitaan
luultavasti niin, että YK tilaa tarrat, ja kukin ainejärjestö ostaa YK:lta haluamansa määrän
tarroja. Meille on annettu kaksi tarjousta tarroja varten:
1. 5000 kpl, 10mm*10mm, 0.03 €/kpl, yhteensä 197,16€ + toimitus 14,20 Stickit.fi
2. 2000 kpl, 6-10mm, 210€ + 12,40 € posti + aloitusmaksu 50€ ainesmestarit
Ensimmäinen tarjous on huomattavasti halvempi, mutta määrä on todella suuri. Katsotaan,
miten tarran kanssa toimitaan. Olisi hyvä myös jo alustavasti miettiä, kuinka paljon Magna
tarvitsee tarroja.
Ainejärjestötilan säännöt on hyväksytty puheenjohtajien kesken. Säännöt katsottiin läpi
hallituksen kokouksessa. Tilaan on nyt saatu roskikset ja lisäkaappi. Toivon mukaan

kulkulupien saaminen jokaisen hallituksen pj:lle ja vpj:lle toteutuu suunnitellusti, jotta tilan
iltakäyttö helpottuu.
OPS-palautteen merkityksen tiedottaminen on aiheuttanut päänvaivaa, sillä toteutus on ollut
vaikeaa. Alunperin näytti, että opiskelijoiden antama palaute on huomioitu hyvin, ja tarkoitus
olikin siitä tiedottaa. Sitten selvisi koko tuo jo aiemmin mainittu sekaannus
läsnäolovaatimusten kanssa, minkä myötä aiheesta tiedottaminen alkoi tuntua hieman
hankalalta. 100 prosentin läsnäolovaatimukset ovat kumminkin niin pahasti ristiriidassa
opiskelijoiden toiveiden kanssa, vaikka muissa asioissa opiskelijoiden toiveita osittain
toteutettiinkin. Puheenjohtaja tiedottaa palautteen vaikutuksista Magnan tiedotuskanavilla ja
korostaa, että palaute todella kannattaa.
Some & Tiedotus: Instagramissa 208 seuraajaa! Snapchatissäkin jo 64 seuraajaa!
Syksylle suunniteltuna: Hallituksen snäppipäivät ja vaihtosnäpit (kartoitetaan kiinnostusta),
viestintästrategiasta sopiminen jos ehtii, #magnalainen-kampanja Instagramissa (palkintona
vapaavalintainen haalarimerkki?) Jätetäänkö Snapchat hiljaiseloon kesän ajaksi vai
keksitäänkö jotain hauskaa sisältöä hallituksen puolelta? Kartoitetaan innostusta Slackin
puolella. Sisältö voisi kuitenkin olla Magnalle relevanttia.
Sopo: Kevään viimeinen kokous oli 20.4. Esille nousi taas asumislisä ja opintotukiasioita.
Kelalta tulee aina ensimmäinen tieto ja tietoja myös päivitetään parhaan mukaan. Koska
tukiasiat ym. siirtyvät täysin Kelan piiriin, yliopistojen opintotukilautakunnat jäävät vailla työtä.
JYn on yksi viimeisimmistä, mutta lakkautetaan tämän vuoden aikana. Yliopistojen rooli sekä
neuvon-, että tiedonantajana opiskelijan toimeentuloon liittyvissä asioissa siis vähenee.
Toinen esille nostettu teema oli jaksaminen työyhteisössä. Tätä sitten sovellettiin vähän
valiokuntien ja hallituksien sisäisiin työyhteisöihin. Tästä voisi hyvin avata jotain keskustelua
hallituksen sisällä. Miten jaksaminen näkyy ja mitä tehdään sen eteen yksilöinä ja ryhmänä?
Olisiko jotain tarvetta syvemmälle keskustelulle tai tapahtumalle, jossa tähän paneudutaan?
Keskusteltiin myös JYYn tavoitteista (erityisesti sopojuttuihin liittyen):
Maksuton koulutus
Perustoimeentulon kasvattaminen
Edullinen asuminen
Ihmisoikeudet
Yhteisö joka on vapaa syrjinnästä, häirinnästä, ja kiusaamisesta
Opiskelijaterveydenhuolto
Joukkoliikenne
Onko meillä suurta intohimoa lobata jonkun puolesta? Voisimmeko lähteä porukalla
(valiokunnan avulla) vaikuttamaan esim. Joukkoliikenteen maksuihin? Tämä aihe ainakin
kiihdytti ihmisiä kokouksessa.
Valmistautumista seuraavaan lukuvuoteen: Hyvinvointiviikot alustavasti viikolla 41. Teemana
on YTHS Kun puhun niin kuuntelen. Ideoita heiteltiin. Muun muassa Hyvinvointisitsit saivat
aikaan hieman kannustusta ja naurua. Miten toteutetaan selviää varmaan jatkossa :D
Haluaako meidän ainejärjestö järkätä jotain / ottaa vastuun jostain?

Innostusta herätti myös idea siitä, että järkättäisiin yhdessä useamman ainejärjestön kesken
joku luontoretki. Katsotaan eteneekö keskustelu tästä mihinkään vielä ennen syksyä. Mutta
tosi kiva idea ja lähdetään luultavasti mukaan.
Mielenterveyspäivän seminaarista on nyt suht selvillä seuraavat asiat:
Semman alusta aikataulu (n. 10-16:30 + iltaohjelma Vakkarissa)
Semman nimi on Mielen kulttuuri 3 - Toivoa taiteista
Semmaan saa tulla ja mennä miten haluaa. Workshoppeihin on erikseen ilmoittautumiset.
Semma pidetään Ruusupuistossa. Tilavaraukset etenevät.
Rahoitushaut käynnissä. Jos rahoitusta ei tule tarpeeksi, niin osallistuvilta ainejärjestöiltä
haamuraha 50 euroa.
Seuraava miitti on maanantaina 8.4. Kello 16 eteenpäin.
(Ideoita panelisteiksi ja pajojen pitäjiksi saa tuoda esille!)
Myös suunnitteluryhmään saa liittyä, jos haluaa tuoda omia ideoitaan esille. Kiinnostusta
kartoitetaan myös Slackin puolella.
Tapahtumat: Magna voitti YK:n Euroviisut, joten järjestysvastuu on meillä. P
 uhetta
herkkuaprosta Varkaat ry:n kanssa tulevaisuudessa. Magna on ilmaissut kiinnostuksensa
olla järjestelyissä mukana, sillä tämä olisi hyvä lisä päihteettömiin tapahtumiin.
Fuksiaiset on sijoittumassa syyskuun puoliväliin.
Ympäristö: Valiokunnan kevään viimeinen kokous oli 27.4.
Tapahtumia:
8.5. Maanantaina reissu laajavuoreen kello 14.00 alkaen. Tapahtumaa mainostetaan
Magnan viestintäkanavilla.

9.5. Sotkutonta päivää - siivoustapahtuma.

Tapahtumaa mainostetaan Magnan Facebook-ryhmässä, jossa voidaan kerätä tapahtumaan
osallistujia. Magnan osallistujamäärä raportoidaan sitten tapahtuman järjestäjälle. Ahkeran
siivouksen jälkeen voisi sitten jatkaa siitä porukalla JYYn tarjoamalle piknikille.

Edellisessä hallituksen kokouksessa puhuttiin ympäristöstrategian hyväksyttämisestä

ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Tämä joudutaan siirtämään syksylle. Strategian

lukeminen jää hallituksen tehtäväksi kesän aikana. Yhdistyksen kokous pyritään pitämään
ennen syksyn ensimmäistä hallituksen kokousta.

10. Tapahtumat / Events
a. Menneet tapahtumat
07.-09.04. NMES
NMES-järjestelyt sujuivat pääosin hyvin ja kehuja tuli muilta kaupungeilta.
Parannusehdotuksena toivottiin, että NMES-sitsit olisivat olleet tunnin pidemmät. NMES-kuluista
laaditaan yhtenäinen tiedosto, jota seuraavat järjestäjät voivat käyttää apuna ja jota voidaan
käyttää tulevaisuudessa viitekehyksessä isompien tapahtumien budjetointiin.
11.04. Tuesday Club
Pääsiäisloma verotti osallistujia, mutta meininki oli hyvä.

25.4.
Sanen järjestämät YK:n musikaaliviisut. Magnan D
 eclaration vei voiton kotiin! Ensi vuonna
viisujen järjestäminen on siis Magnan vastuulla.
26.04. Sumusuunnistus
Osallistujia oli varsin paljon, mutta Magnalaisia osallistui tapahtumaan hiukan heikosti.
Ainakin kurkkurastilla oli hyvä meininki, ja joukkueilla oli selvästi hauskaa säästä huolimatta.
Tulevina vuosina tapahtuman mainostusta tulee tehostaa, jos Magna osallistuu
järjestämiseen.
28.4.
Beer pong -turnaus, johon osallistui Magnalaisia. Ajankohtaa tosin harmiteltiin: perjantaina
moni lähti viikonlopuksi muualle, eivätkä kaikki halukkaat päässeet osallistumaan. Meno oli
kuitenkin hyvä.
01.05. Vappupiknik Harjulla
JYYn Facebook-tapahtuma jaettiin Magnan ryhmässä, ja magnalaiset kokoontuivat
sankoin joukuin.
b. Tulevat / Future events
Xx.xx Fuksien järjestämä kevätpiknik
Kartoitetaan sopivaa ajankohtaa ja fukseista järjestäjäjoukkoa.
xx.09. Fuksiviikot yhteistyössä tutorien kanssa
Magna kartoittaa tutorien ja fuksien aikatauluja viikon ohjelman laatimiseksi.
Fuksiviikoille tulisi tehdä erilliset Facebook-tapahtumat ja miettiä jotain
Kirkkopuistohengailun lisäksi.
10.10. Mielenterveysseminaari
Ohjelmaa suunnitellaan ja rahoitusmahdollisuuksia selvitellään. Suunnittelutyö on
hyvällä mallilla.
11. YK / The Union of Language Students
YKn hallituksen kokousta ei näillä näkymin ole enää keväällä tulossa. Toimintaa täytyy
mainostaa mahdollisimman tehokkaasti. Viestijät ovat kiinnostuneita lähtemään toimintaan
mukaan, joten koko laitoksen kattava kattojärjestö on kenties mahdollinen. Eli toivottavasti
sääntömuutos on luvassa.
12. META / Other matters
Ei muita esille tulevia asioita.
13. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.57.

________________________

_________________________

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

