Magna Carta ryn hallituksen kokous
5.4. Klo 16.00. paikassa Musica Boombox
Paikalla:

Jonna Kauria, puheenjohtaja
Reeta Karjalainen, sihteeri
Heidi Rättyä
Sofia Blomquist
Lilli Tiainen
Piia Suoranta
Suvi Saloniemi
Anni Mustajärvi (poistui kohdassa 17:02)
Nina Ålander
Nick Bursiewicz
Aino Huovinen
Elina Puskala (saapui klo 17:32)
Eetu Elo-Rauta (saapui 17:50)

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:28.
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 seuraavin muutoksin: Lisätään 9 b) Tulevat tapahtumat 18.4.
Merkkimarkkinat.

 4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members
Ei uusia jäseniä.
5. Ilmoitusasioita/ Announcements
Escape-sopimukseen liittyvässä tapaamisessa kävi ilmi, että KiVi-laitoksen ainejärjestöt voisivat
muokata sopimuksen haluamaansa muotoon. KiVi-laitoksen järjestöt siis kirjoittaisivat sopimuksen
yhdessä ja Escapen puoleta sopimus sitten allekirjoitettaisiin. Sopimus periaatteessa solmittaisiin
kaikkien järjestöjen kesken, mutta pieniä yksittäisiä ainejärjestöjä koskevia kohtia voi sopimuksessa
olla. Peritaatteessa isommat jatkot ja bileet täytyisivät olla Escapessa, mutta pienempiä oman
järjestön tapahtumia voidaan järjestää muissa baareissa. Myös KiVi-laitoksen ulkopuolisten järjestöjen
kanssa yhteistyössä tehdyt tapahtumat voidaan luultavasti pitää muissa baareissa, jos näillä muilla
järjestöillä on yhteistyösopimus jonkun muun baarin kanssa.
6. Talous & merkit/ Finance & badges
Echo oli maksanut NMES-osallistumismaksunsa. Verbalta oli juuri tullut tieto, että eilen olivat rahat
lähteneet heidän tililtään. IDESCOn Aapoon on oltava yhteyksissä yhteen Pub Crawl -lipun maksuun
liittyen.

Edellisen merkkitilauksen kanssa kaikki hyvin. Merkkivarasto näyttää tällä hetkellä siitä, että ennen
syksyä täytyy tilata uusia merkkejä. Tilanne katsastetaan NMESin ja Merkkimarkkinoiden jälkeen.
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts
Päätettiin korvata Sofia Blomquistille 59 euroa St. Patrick’s Day Pun Crawlin tulostuskuluja sekä
20,99 euroa kahvi- ja teevaraston täydennyskuluja sekä hallituksen kokouseväiden kuluja.
Päätettiin korvata 9,29 euroa kevätkokouksen tarjoilukuluista sekä astiapyyhkeistä.
Päätettiin korvata 18,31 euroa Anni Mustajärvelle merkkiompeluillan tarjoiluista.
Päätettiin korvata Jonna Kaurialle 8,44 euroa kevätkokouksen tarjoiluista.
Päätettiin korvata 11,46 euroa Sofia Blomquistille hallituksen kokouksen tarjoiluista.
7. Yleisavustushaku 2017
Kaikki osiot oli täytetty hyvin ja ajallaan. Puheenjohtaja siirtää tiedot tänä iltana 5.4.2017 JYYn
yleisavustuslomakkeeseen. Myös kaikki liitteet hakemusta varten on kunnossa, joitakin tiedostoja
pitää vaan liittää yhdeksi tiedostoksi. Myös jäsenmäärä on tarkistettava. Itse yleisavustuslomake on
perustietoineen täytetty, ja puheenjohtaja hoitaa koko asian huomisen päivän aikana eli 6.4.2017.
8. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members
Alumni: Alumniryhmässä mainostettu Pub Crawlia, magnalaista maaliskuun alumnia  ja
NMES-sitsi-ilmoa. Vastineeksi on saatu muutama tykkäys.
Kansainvälisyys: Kv-valiokunnan kokouksessa tuli ilmi, että Pörssi ja ESN ovat järjestäneet jäsenten
hengailuillan ennen varsinaista isompaa tapahtumaa eli sitsejä. Tästä voisi kenties ottaa ideaa
Magnan tuleviin kv-tapahtumiin, toisaalta toteutimme pitkältä samanlaista toimintaa Tuesday Clubin
kanssa ennen Pub Crawlia.
Pub Crawlista kuului kehuja ja tapahtumasta halutaan perinne. Tapahtuman jatkamista kannatetaan,
kunhan työnjakoa ja viestintää selkiytetään. Myös useampia järjestöjä täytyy yrittää saada mukaan.
5.-6.5. Students’ Art Festival, johon Magna on saanut kutsun sekä esiintymään / luomaan sisältöä että
ihan katsojaksi. Periaatteena tapahtumassa on esittää opiskelijoiden näytelmiä, musiikkiesityksiä ja
taideteoksia. Tapahtuma on englanninkielinen. Tapahtuma on ilmainen ja palkkioksikaan ei mitään
saisi. Kv-vastaava voi kartoittaa kiinnostusta, mutta ei valitettavasti ole paikalla tapahtuman aikoihin.
Kv-vastaava ei valitettavasti päässyt 30.3. pidettyyn palaveriin, jossa suunniteltiin aikaisin saapuville
vaihtareille ohjelmaa. Itse suunnitteluun ja ohjelman järjestämiseen kv-vastaava aikoo osallistua, jotta
saamme kv-opiskelijoihin yhteyden ajoissa ja henkilökohtaisesti.
JYYn Irina Hasala kehui meidän TC:tä ja Pub Crawlia. Magnan kv-palkinnon voitto ensi vuonna alkaa
näyttää yhä todennäköisemmältä. JYY järjestää International Weekejä myös tulevaisuudessa,
mietitään josko Magna osallistuisi jonkun tapahtuman muodossa silloinkin.
Kehy: Suunniteltiin maaliskuun kokouksessa miten lähteä hakemaan rahoitusta kehyvaliokunnan
projekteilla, ja erityisesti uudelle projektille joka alkaa näillä näkymin vuonna 2018, kun JYYn Intia
projekti loppuu. Tähän liittyen kokoontuminen torstaina Ilokivellä. Tapahtuma jaettu Facebookissa.
Piia Suoranta näillä näkymin osallistumassa.
Ilouutisia JYYn kehyprojektille: TYYn hallitus rahoitti projektia 2500 eurolla.
3.4. Oli huhtikuun kokous. Piia Suoranta ei päässyt paikalle ja pöytäkirjaa ei ole vielä näkyvillä.
Easter Bake Sale 5.4. Myöskin Magna edusti paikalla. Hyvä meininki oli ja muffinsseja meni.
19.4. JyYKin ja Kehyvaliokunnan Charity Run tulossa.
Kopo: Yliopisto valitsi uuden rehtorin ja tiedotti asiasta yllättävän nopeasti. Uusi rehtori on siis
Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen, loppuvaiheen kandidaateista ainoa joka tuli
yliopistomme ulkopuolelta.
Valiokunnan kokous ti 4.4. Aiheena mm. uusi rehtorimme. Puhuttiin myös kansainvälisestä
viestinnästä, joka on Magnalla ihan kohdillaan.
Seuraava valiokunnan kokous 2.5. Laitoskokous on 26.4. klo 12-14 paikassa S212.
Kopovastaavan tietoon on tullut, että OPSissa on asioita, joita siellä ei pitäisi aiempien keskustelujen,
entisen OKR:n linjausten ja pitkällisen OPS-puurtamisen perusteella olla. OPSit on kuitenkin

hyväksytty jo viime keskiviikkona, mutta amanuenssi Anna-Maria Strengellille on silti laitettu viestiä
asian korjaamisen toivossa. Kurssien linjauksissa oli mm. 100% läsnäolovaatimuksia, vaikka
käytännössä näin ei pitänyt olla. Kurssikuvauksissa on myös läsnäolojen suhteen ristiriitaista tietoa.
Ajatuksena on tuoda asia esille myös laitoskokouksessa.
Kopo-sopo viihdyttää -tapahtuman päivämäärää mietitään Slackissä. Kyseessä olisi siis joku mukava
kahvitteluhengailu ainejärjestötilassa, jossa läsnä Magnan kopo- ja soposektori olisivat keräämässä
suullista ja ehkä kirjallistakin palautetta matalan kynnyksen periaatteella. Tapahtuman tarjoiluja varten
budjetoitiin 15 euroa.
Liikunta: JYY cooperia on mainostettu Magnan facebookryhmässä. Tapahtumaa suositellaan
traumoista huolimatta.
Puheenjohtaja: Yhteistyösopimuksia koitetaan saada eteenpäin, mutta eteen on tullut lieviä
vastoinkäymisiä. Escapen sopimus on kirjoitettu huolimattomasti, ja siinä on joitakin epäkohtia, joita
tuli esiin myös oman hallituksemme kesken käytyämme läpi sopimusta. Escin puolen vastuuhenkilön
Joonaksen kanssa olisi tarkoitus mennä juttelemaan kasvokkain järjestöporukalla mahdollisimman
pian. Tapaaminen pidettiin 5.4. klo 13.00.
Passionin yhteistyösopimuksesta ei ole vielä saatu luonnosta, sillä on pitänyt varmistaa, ketkä kaikki
haluavat lähteä sopimukseen mukaan. Puheenjohtaja koittaa saada tätä asiaa eteenpäin
mahdollisimman pian.
Ainejärjestötilan asioihin liittyen on kokoustettu JYY:n järjestö-, työelämä- ja tutor-vastaavan Siiri
Haapakosken sekä joidenkin kielten edustajien kanssa. Tarkoituksena on luoda tilalle yhteiset, selkeät
pelisäännöt, jotka vahvistavat sekä meidän mahdollisuuksiamme käyttää tilaa että yliopiston puolen
luottoa meihin tilan käyttäjinä. Näillä näkymin suunnitellaan, että hallitusten pj:t ja vpj:t saisivat
kulkuluvat, joiden avulla he pääsisivät tilaan. Tilan käyttö toteutettaisiin luultavasti niin, että sitä
käytettäisiin klo 10.30-16.30 vapaasti ja klo 16.30-19.45 kokouskäyttöön (hallitusten toimesta).
Ilmeisesti tämä järjestely sopisi paremmin Tilapalveluille kuin se, että tilassa voisi ilta-aikaan olla keitä
tahansa. Yhteiset pelisäännöt tilalle on tarkoitus luoda kielten ja viestinnän puheenjohtajien kanssa
yhteisessä tapaamisessa. Aika tapaamiselle on etsinnässä Doodlen avulla.
Puheenjohtaja ehdottaa Facebook-tapahtumien tulevaksi linjaukseksi, että tapahtumat luodaan
ensisijaisesti Magnan Facebook-sivun kautta ryhmän sijaan. Näin saadaan heräteltyä Fb-sivua
hieman henkiin ja täten toiminta näyttäytyy avoimempana ulospäin, kun eventit eivät ole näkyvissä
vain suljetun ryhmän jäsenille. Tämä mahdollistaa myös yhteistyötapahtumien postaamisen
muodossa, jossa ne näkyvät kaikille yhteistyötahoille. Some-tiimi voisi tulevaisuudessa herätellä
Facebook-sivuja muilla tavoilla.
Magnan nakkilista on viimeinkin päivitetty!
Some & Tiedotus: Instagramissa 192 seuraajaa. 200 seuraajan saavuttamisen kunniaksi jotain
kampanjaa tai juhlistusta voisi suunnitella. Instaesittelytkin ovat loppusuoralla. Viikonloppuna on
tarkoitus pommittaa somea NMESin tiimoilta.
Ainejärjestöjen hallituslaisten verkostoitumisillassa oli puhetta viestintästrategian laatimisesta; vaikka
hallituksessa ollaan aika yksimielisiä ollaankin somelinjasta, strategia olisi ihan hyvä olla. Osalla
järjestöistä oli myös käytössä viikko-/kuukausikoosteet sähköposteissa tärkeiden tapahtumien yms.
yhteen keräämisen ja sähköpostitulvan välttämiseksi.
Sopo: Viime valiokunnan kokous 28.3. Tuli esille muun muassa sisäilmainfon (20.3.) opiskelijoiden
vähäinen osallistujamäärä. Keskusteltiin mahdollisista vaihtoehtoisista tiedottamismuodoista, mm.
tilaisuus rennommassa tilassa ja sopivampana ajankohtana.
Kirjastoremontista ja Librin tilasta voi laittaa palautetta Sonaatille. Asiasta mainostetaan.
Terveysmessut/Hyvinvointihulinat 25.4. @Ruusupuisto klo 11-14. Tämän ohessa mm.
Toimeentuloinfo.
Magnan  keskusteluiltaman järjestäminen on vielä epävarmaa. Sopovastaava äänestäisi jaata, pitää
vaan lyödä päivä lukkoon niin voidaan varmistella ainakin JYYn Bella Forsgrenin ja/tai Aatu Puhakan
mahdollisuudet päästä mukaan. Bella ja Aatu tietäisivät aiheesta enemmän. Myöskin

Terveysmessujen ajankohta on hieman huono, joten olisi hyvä järjestönä tarjota toinen tilaisuus, jossa
kuulla toimeentuloon liittyvistä asioista. Yksi vaihtoehto olisi mainostaa Hyvinvointihulinoita
tehokkaasti ja kartoittaa iltaman tarvetta. Myös Kopo-Sopo viihdyttää -tapahtumaan voisi yhdistää
Bellan ja Aatun panokset. (Eli tapahtumat voisi yhdistää).
Yhtenä isona teemana kokouksessa oli miten järjestää tapahtumia mahdollisimman suurelle osalla
jäsenistöä. Esille nousivat erityisesti tapahtumien maksullisuus/maksuttomuus sekä tilojen
esteettömyys. Päästiin yhteisymmärrykseen ainakin siitä, että tapahtumia tulisi järjestää
mahdollisimman säännöllisesti ja monipuolisesti. Ideoitiin myös alkoholittomia tapahtumia, esimerkiksi
muilla järjestöillä on erilaiset leipomis/elokuva/lautapeli-illat toimineet hyvin. Erityisesti nostettiin esille,
kuinka alkoholittomissa tapahtumissa kannattaa olla joku yhteinen tekeminen tai teema, ettei se mene
vaan ns. hengailuksi.
Ympäristö: Ympäristö
Valiokunnan kirppis järjestetään mahdollisesti huhtikuussa.
Chasing Ice dokkari-ilta 29.3. oli menestyksekäs. Myös keskustelu elokuvan jälkeen oli hedelmällistä.
Ympäristöstrategian hyväksymiseksi tulisi järjestää ylimääräinen hallituksen kokous. Tämä vaatisi
strategian tarkkaa tutkimista hallituksen jäseniltä. Voidaan luultavasti järjestää samalla hallituksen
täydentämiskokouksen kanssa.
Seuraava valiokunnan kokous 5.4. Klo 16.15.

9. Tapahtumat / Events
a. Menneet tapahtumat
17.03. St. Patrick’s Day Pub Crawl feat. IDESCO
Kivaa oli! Ainejärjestön jäsenet myöskin verkostoituivat paremmin Pub Crawlissa kuin Tuesday
Clubissa. Ensi vuonna uudestaan.
29.03. Osta & ompele: Magnan merkkimyyntiä ja -ompelua
Ideana oli oikein hyvä, mutta tiedottamista tulee tehostaa. Sekä liian aikaisin että liian myöhään
tiedottamisessa on ongelmansa. Tapahtuman pommittaminen voisi olla paras vaihtoehto. Myös
dokkari-ilta sattui samaan aikaan ompelun kanssa. Merkkimarkkinoiden jälkeen voisi järjestää
ompeluhengailua.
b. Tulevat / Future events
07.-09.04. NMES
NMESin suhteen kaikki aika pitkälti kunnossa. Yövahteja kartoitetaan vielä, pari tarvitaan eri kohtiin.
Turvallisyyssyistä vahteja tarvitaan koko ajaksi. Varmistukset ruoista on saatu. Ruokien nouto
RosMarista 17:15. Kaikilta muilta paitsi Helsingiltä ja Turulta on tullut saapumisajat. Opinkivellä täytyy
olla joku noin 20:00 lähtien.
11.04. Tuesday Club
Eventti on ulkona Facebookissa. Pääsiäisviikko saattaa verottaa kävijöitä.
19.04. Mahdolliset yhteistyösitsit
Tilanne ei näytä kovin hyvältä tällä hetkellä. NMES-hommat ovat vähän verottaneet panostusta
asiaan, ja Vappuappro on samana päivänä. Hallitus päätti kuopata idean.
18.4. Merkkimarkkinat
Myyntivuorot päätettiin kartuttaa Slackin puolella.
26.04. Sumusuunnistus 2017
Yhteistyötapahtuma vappuviikolla, innovatiivista! Jatkossa voisi miettiä Magnan vappuviikko-ohjelmaa
pidemmälle. Tapahtumassa mukana Radikaali, Abakus ja Tosine. Rastitkin on jo päätetty. Slackin
puolella kartoitetaan rastien järjestämistä tarkemmin, rastinpitäjät ovat kuitenkin hyvin pitkälti tiedossa.
Kaikki on sujunut todella hyvin. Ilmoittautuminen avautuu ensi viikolla.
01.05 Vappupiknik Harjulla
Harjulla Magna kokoontuu tiettyyn paikkaan, ja tästä paikasta mainostetaan sosiaalisessa mediassa.
Ei siis kummempia. Kieltenlukijat ovat usein olleet samoilla huudeilla.

10. YK / The Union of Language Students
Budjettitilanne on YK:lla on hyvä.
11. META / Other matters
Budjetoidaan alustavasti 15 euroa Kopo-Sopo viihdyttää -tapahtumaan. Sanen vuosijuhlalahjaan
budjetoitiin 30 euroa. Lahjasta sovitaan Slackissa ja Heidi Rättyä hoitaa asiasta viestinnän.
Kartoitetaan vaihtoehtoja Magnan uusiksi lipuiksi sekä Magnan oman lipun hankkimista.
12. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

________________________

_________________________

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

