Magna Carta ryn hallituksen kokous
15.9.2017 Klo 13.30. paikassa Viisasten kivi
Paikalla:

Jonna Kauria, puheenjohtaja
Reeta Karjalainen, sihteeri
Lilli Tiainen
Elina Puskala
Nick Bursiewicz
Suvi Saloniemi
Nina Ålander
Eetu Elo-Rauta (poistui kohdassa 11)
Sofia Blomquist (poistui kohdassa 8)
Veera Huhtala
Kaisa Manuaho
Laura Poranen
Topias Kähärä (poistui kohdassa 11)

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:51.
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
esityslistaan hallituspesteistä sopiminen kohdaksi 7. Loppujen kohtien numerointi muuttuu
tämän mukaan.
 4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members
Jenny Vatka, Johannes Oskar Petman, Veera Huhtala, Monika Ryyttäri, Venla Hakola,
Elmeri Tommiska, Teemu Sihvonen, Ella Lohilahti, Vili-Oskari Körkkö, Minttumaari Kuitunen,
Karita Reijula, Jani Kiukas, Kaappo Lagerstedt, Jonne Pakarinen, Anna-Leena Saarenpää,
Jyri Väisänen, Anni Tolonen, Essi Tanskanen, Otso Ahosola, Krister Linnas, Meri Rämö,
Lotta Koponen, Sofia Rautio, Tuulia Tamminen, Veera Rantala, Veera Harju, Katri Stylman,
Anniina Saarela, Alma Luokkanen, Linda Knuutila, Kaisa Maunuaho, Sara Nousiainen,
Laura Minkkinen, Iikkapekka Salkosalo, Linda Knuutila, Laura Poranen, Satu Berggren,
Jesse Härmälä, Santeri Markkinen, Samppa Vahteristo, Heidi Kortesoja, Mikko Virta, Aleksi
Voutilainen, Jari Rouvali ja Teemu Tuomainen hyväksytään jäseniksi. Kaikki liittyneet ovat
englannin pääaineopiskelijoita.

5. Ilmoitusasioita/ Announcements
Heidi Rättyä on toimittanut eroanomuksensa ja täten eroaa hallituksesta. Hän on ilmaissut
halunsa siirtyä toimihenkilöksi. Aino Huovinen ja Aleksi Voutilainen ovat ilmaisseet halunsa
toimia hallituksen toimihenkilöinä. Lisäksi Anni Mustajärvi ei ole paikalla osallistumassa
hallituksen toimintaan syyslukukaudella.
6. Talous & merkit/ Finance & badges
Ihmiset maksaneet hyvin approlippujaan, (n. 30 maksanut tähän mennessä) eräpäivä oli
19.9., joten maksuja vielä odotellaan. Magnalla on kaksi lippua vielä myymättä.

Käteistä tilitetty Magnan tilille 1186,75€ (kevään tapahtumien sekä avajaismessujen
tuottoja). Käteisvarat tällä hetkellä 200,50€.
Keskusteltiin myös pankin vaihdosta ja eri pankkien tarjoamista palveluista. Kuudesta eri
pankista POP-pankki vaikuttaa yhdistykselle parhaimmalta ja edullisemmalta. vaihtoehdolta.
Lisäselvityksiä tehdään ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Hallitus onnittelee
rahastonhoitajaa erinomaisesta kartoitustyöstä.
Muita huomioita:
Google antaa edelleen vanhat Magnan sivut ensin hakutuloksissa. Siksi edelliselle
rahastonhoitajalle on mennyt tiedustelua Magnan talousasioista. Webmaster Topias Kähärä
selvittelee asiaa. Myös haalarimerkeistä toivottiin tulostettavaa listaa
haalaremerkkivastaavan myynnin seurannan helpottamiseksi.
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts
Korvataan Jonna Kaurialle kaupunkisuunnistuksen voittajajoukkueen palkinnon kulut 15 euroa,
sekä hallitusesittelyn tarjoilukuluja 4,83 euroa.
Korvataan Nina Ålanderille Magnan kevätpiknikin tarjoilukuluja 18 euroa.
Maksetaan 10,44 euroa Nina Ålanderille (hyväksytty aiemmassa kokouksessa).
Korvataan Nick Bursiewiczille hallituksen kokouksen tarjoilukuluja 12,40 euroa.
Korvataan Lilli Tiaiselle fuksiviikon lautapeli-illan tarjoilukuluja 18,78 euroa.
Merkit: Haalarimerkkitorille ei ole vielä laitettu viestiä. Myöskään nettisivuilla ei ole vielä uusien
merkkien kuvia. Sherlock-merkki oli avajaismessuilla myyntimenestys. Merkkitilaus on maksettu.
Haalarimerkkikilpailu päätettiin järjestää lokakuun alussa.

7. Hallituspestien sopiminen
Hallituksen uudet jäsenet Nick Bursiewicz, Veera Huhtala, Kaisa Maunuaho ja Laura
Poranen osoittivat kiinnostusta kopo-vastaavan, tapahtumavastaavan, liikuntavastaavan ja
varapuheenjohtajan pesteistä. Ainoa pesti, jota ei voi jakaa, on varapuheenjohtajan pesti.
Muut ovat melko vapaasti jaettavissa. Tapahtumavastaavia ei kuitenkaan voi olla liikaa.
Päätettiin siis, että Nick Bursiewicz toimii kopo-vastaavana, Kaisa Maunuaho ja Veera
Huhtala tapahtumavastaavina ja Laura Poranen liikuntavastaavana. Lilli Tiainen valittiin
varapuheenjohtajaksi. Hallitus onnittelee.

8. Club Escapen yhteistyösopimuksen läpikäynti ja hyväksyminen / Going through
and accepting the co-operation agreement with Club Escape
Hyväksytään sopimus muutoksitta.
9. Passion Food & Barin yhteistyösopimuksen läpikäynti ja hyväksyminen / G
 oing
through and accepting the co-operation agreement with Passion Food & Bar

Hyväksytään sopimus muutoksitta.

10. Vuosijuhlat 2018 / Magna Carta's anniversary in 2018
Vuosijuhlista ei ole vielä juurikaan sanottavaa. Puheenjohtaja koittaa saada
suunnitteluryhmän tehtyä lähiaikoina. Vuosijuhlat on suunniteltu maaliskuun loppuun.
Suunnitteluryhmän kasaamisen jälkeen voidaan jakaa vastuualueita. Tiedustellaan muilta
vujuja järjestäneiltä ainejärjestöiltä vinkkejä.
11. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members

Alumni: Kesäkuussa ja syyskuun alussa jaettu yhteensä kaksi työpaikkailmoitusta.
Kansainvälisyys: Englannin viidelle vaihto-opiskelijalle on laitettu sähköpostia ja heistä
kaikki taisi liittyä ainakin Magna Cartan Facebookryhmään! Kv-vastaava oli valiokunnan
kickoff-tapahtumissa harmittavan passiivinen. Ensimmäistä kertaa kv-vastaava ei myöskään
ole ollut kv-tutorina, joten sisäpiirin vaihtarikuulumiset ovat kiven alla. Kv-valiokunnan kokous
on 20.9. Klo 16, eli sopivasti fuksiaispäivänä. IDESCOn Aapo Reuterin käydyn juttuhetken
jälkeen kävi ilmi, ettei IDESCO ole kovin innoissaan yhteistyösitseistä, mutta asiaa
selvitellään vielä.
Kehy: Kehyvaliokunta kokousti 14.9. Ideoitiin ja keskusteltiin uuden JYY
kehitysyhteistyöprojektin kohteista. Päätettiin illanvietosta uusille valiokuntalaisille (26.9.),
sovittiin päivämäärä Kehylippujen promotapahtumalle (4.10.), joka toimii samalle JYYn
Eettisen lokakuun kickstartterina. Eettiseen lokakuuhun kuuluu siis kehyn puolelta
Kehyviikko (16.-20.10) sekä Reilun kaupan viikko (23.-27.10.)
Kehyviikon suunnittelu on hyvin käynnissä ja kehy-vastaava viikon koordinaattorina
haluaisikin nyt tiedustella, mikä olisi Magnalle paras tapa osallistua viikkoon. Ideana olisi nyt
yrittää kannustaa ainejärjestöjä mahdollisimman paljon osallistumaan, sillä tällaisista
tapahtumista saa kuitenkin melko helposti JYYltä avustusta, eikä tästä ainakaan rokoteta
esim. Ympäristökilpailussa. Magna/YK oli jonain aikaisempana vuonna ainakin järkännyt
sitsit, olisikohan tähän rahkeita? Jos sitsit ei onnistu niin sitten esimerkiksi joku
Tuunaustyöpaja olisi aika hyvä vaihtoehto. Sitsit tai tuunaustyöpaja tai mikä vaan, niin tästä
hallitukselle vähän nakkia. Sitseille olisi mainostettavuuden takia hyvä saada
yhteistyökumppani. Ajallisesti kehysitsit ovat melko hyvällä kohdalla. Olisiko Emile ry hyvä
yhteistyövaihtoehto? Kartoitetaan mahdollisuuksia.Seuraava kehyvaliokunnan kokous on
9.10.
Kopo: Valiokunnan kokous tiistaina 19.9. Pedajohtajien tapaaminen oli maanantaina 11.9.
Tapaamisessa keskusteltiin paljon opinnäytetyöohjauksesta. Opinnäyteohjauksesta on myös
suunnitteilla palautekeskustelua. Keskusteltiin myös ainejärjestökohtaisista tapaamisista
Kirsi Pakkanen-Kilpiän ja Marko Siitosen kanssa. Tiedekunnan alkuinfo oli hieman hektinen.

Liikunta: Magnan oman liikuntaan keskittyvän Fb-ryhmän (Magna Cardio!) perustamisesta
oli puhetta jo keväällä, ja sille voisi olla etenkin nyt uuden lukukauden alettua kysyntää.
Ryhmässä voisi siis kysellä liikuntaseuraa esim. KKL:n ryhmäliikuntatunneille,
palloiluvuoroille tai vaikka Kortepohjaan lenkille. Mietitään toteutusta tarkemmin, kun selviää,
saako Magna uuden liikuntavastaavan. Uudelle liikuntavastaavalle annetaan ohjeita ryhmän
luomiseen ja ylläpitoon. YK:n palloiluvuoro on nykyään keskiviikkoisin klo 19-20 U2-salissa.
Marraskuulle on ideoitu lajikokeiluja, jotka voi toteuttaa palloiluvuoron yhteydessä. Oman
mielipiteensä mahdollisista lajeista voi ilmaista YK:n pallovuoron ryhmässä. Kartoitetaan
mahdollisuutta järjestää liikuntapahtumaa Magnan voimin samoihin aikoihin.
Puheenjohtaja: Tiistainen Sikariklubi järjestettiin kaupunginteatterilla, ja sieltä sai mm. hyviä
ideoita kulttuuritapahtuman järjestämiseen. Esimerkiksi teatteriesityksistä on mahdollisuus
saada ryhmäalennuksia.
Puheenjohtaja haluaa tuoda myös esille ajatuksen Magna Cartan nimenmuutoksesta.
Järjestömme virallinen nimi on tällä hetkellä järkyttävä sanahirviö, mutta sopimuksissa ja
muissa virallisissa dokumenteissa sitä tulisi käyttää. Pelkkä Magna Carta ry olisi selkeä ja
täysin riittävä rekisteriin, sillä samannimisiä järjestöjä ei Suomessa ole eikä näin suurta
sekaannuksen vaaraa pitäisi syntyä. Puheenjohtaja ehdottaa, että pitäisimme vielä tänä
syksynä yhden ylimääräisen yhdistyksen kokouksen, jossa käsittelisimme nimenmuutoksen
ja samalla hyväksyisimme ympäristöstrategian kaikkien tutustuttua siihen huolellisesti.
Hallitus kannattaa ehdotusta.
Some & Tiedotus: Magnan somen seuraajamäärät jatkavat tasaista kasvua: Instagramissa
241 seuraajaa ja Snapchatissä 91! (Jodelin epävirallisella MagnaCarta-kanavallakin on 79
jäsentä). Snäpissä oli muutama julkaisu kesän aikana, Instagram oli lomalla.
Millaista sisältöä voisi laittaa hallituksen snäppipäiville? Astérixilla hallitusesittelyt menossa,
joten Magnalla voisi olla esim. hallituslaisten pesteistä tarkemmin, esimerkiksi miten pestejö
hoidetaan käytännössä.
Vaihtosnäppien suhteen Pasi Hämäläinen, Hanna Partanen ja Erika Heikka ovat ilmaisseet
kiinnostuksensa snäppisisällön tarjoamiseen. Ajankohtaa täytyy kysellä henkilöiltä itseltään.
#magnalainen -Kampanjalle olisi hyvä päättää jokin aika. Esimerkiksi jo syyskuun lopulla
voisi järjestää pari kuukautta kestävän kisan. Palkintona voisi olla lounaslippuja ja
vapaavalintainen(?) haalarimerkki.
Viestintästrategiaa voisi miettiä tarkemmin hallituksen iltakoulussa.
Sopo: Syksyn ensimmäiset Sopoterveiset lähtivät alkuviikosta ja sisältö vähän erilaisella
mallilla kuin aikasemmin. Tällä kertaa vain suomeksi sopo-vastaavan erheen takia.
Sopoterveisten kielivalintoja voisi kyllä pohtia uudestaan muutenkin - onko ollenkaan tarvetta
kirjoittaa englanniksi, vaikka Magnalla onkin kaksikielinen politiikka viestinnässä. Ottaen
huomioon myös esim. englanninkielisen sisällön vähäisyyden useimmilla linkatuilla sivuilla.
Sosiaalivaliokunta kokoontui 13.9. Muun muassa yliopiston alkamisen aikaistaminen
puhututti. Tästä aiheesta mitä luultavimmin tehdään joku kysely, joka lähetetään sekä
yliopiston laitoksille, että suoraan opiskelijoille. Näin saataisiin vähän kartoitettua minkälaisia
kokemuksia, sekä mahd. hyötyjä ja ja haittoja lukuvuoden aikaistamisesta oli.
Soposektorilla tulossa syksyn aikana:

Mielenterveyspäivän seminaari Mielen kulttuuri 3: Toivoa taiteista 10.10. edistyy hyvin.
JYUn Sosiaalipolitiikan päivät 26.-27.10. Opiskelijoilla on mahdollisuus. lähteä
vapaaehtoiseksi ja saada arvokasta kokemusta sekä noppia. Tietoa jaettu jo Facebookissa.
Naapuriviikot joskus lokakuun aikana
Hyvinvointiviikko 13.-19.11, teemana vertaisvälittäminen.
Seuraava valiokunnan kokous on 5.10.
Magnan soposektoripuolella ainakin sopo-vastaava selvittelee tulevien viikkojen aikana jos
saataisiin yhteinen verenluovutusreissu tai pari tässä syksyn aikana. Ehdotettiin myös, että
aletaan kehittämään jotain holitonta sarjojen/leffojen/dokkarien/(tai vaan muumien)
katseluiltaa, tuosta tutorien järjestämästä muumi-illasta inspiroituneena. Valiokunnan
Hyvinvointiviikon aikana olisi myös hyvä tilaisuus osallistua ja järkätä joku matalan
kynnyksen alkoholiton tapahtuma.
Tapahtumat: Halloweensitsit : Magna on ilmaissut kiinnostuksensa halloweensitseille JIOn
kanssa ja haluaa olla järjestelyissä mukana. Sijoittuu luultavasti lokakuulle. Sitseillä olisi
todennäköisesti neljä ainejärjestöä mukana. Muita kiinnostuneita järjestöjä ovat Fokus ja
Parku.
Kaverisitsit : Kaverisitsejä kohtaan on osoitettu kiinnostusta ja niiden järjestämistä voisi
pyrkiä marraskuulle. Kaverisitsit toimisivat myös pizzaruokailulle. Esimerkiksi Helena-sali
olisi ihanteellinen tällaiselle.
Magnan jammailuilta - Idean tasolla Magnan  jammailuilta on saanut paljon suosiota, ja
ideaa voisi kehittää eteenpäin. Tarkoituksena siis yhteistä musisointia siitä kiinnostuneiden
kesken.
Risteily Emilen kanssa - ollaan ideatasolla mukana, mutta ollaanko mukana YK:n kautta vai
omin päin?
Ympäristö: Ympäristövaliokunta kokousti 12.9. Kokous oli sutjakka.
Ympäristösektorilla tulossa syksyllä ainakin:
Sieniretki yhteistyössä KV-valiokunnan kanssa 2.10.
Ympäristöviikko + energiansäästöviikko 9.-13.10.
Vedenkulutuksen teemapäivä Kortepohjassa 17.10. kello 13 alkaen
Kirppis joskus marraskuussa
Tässäkin olisi hyvä mahdollisuus järkätä jotain pientä, esim. juuri ympäristöviikon aikana.
Tosin sopo-vastaava itse on luultavasti aika kiireinen kehyviikon kanssa tuolloin
ympäristöviikon aikana, mutta tästäkin saa ottaa muu hallitus ottaa vastuuta jos haluaa.
Esim. Kynttiläkutsuilla voisi syödä vegaanisia herkkuja kynttilän valossa ja ylistää Magnaa.
Seuraava kokous on 3.10.
Webmaster: Uusien hallituslaisten englanninkielisiä esittelyjä ja kuvia kaivataan nettisivuille.
Myöskin yhteistyöyritysten logoja voi laittaa nettisivuille. Tulevaisuutta ajatellen
nettisivuvastaavuutta voi harkita omana pestinään / yhdessä somevastaavuuden kanssa.
12. Tapahtumat / Events
a) Menneet / Past events
21.5. Kevätpiknik

Osallistujia oli noin kymmenen. Oli mukavaa ja lopulta ihmiset hengasivat useita tunteja.
29.8.-1.9. Fuksiviikko
Fuksiviikko meni hyvin. Fuksit osallistuivat aktiivisesti ja esimerkiksi lautapeli-illan kaltaisia
tapahtumia toivottiin lisää.
12.9. Tuesday Club
Sekä fukseja että vanhoja opiskelijoita oli runsaasti.
b) Tulevat / Future events
20.9. Fuksiaiset
Fuksiaisissa tulee olemaan 10 rastia, ja hallituksen rasti pidetään Lounaispuistossa.
Hallituksen leikkimielisestä Whatsappissa syntyneestä ideasta voi jalostaa hyvinkin hauskan
rastin. Mikä on Harjun tilanne illalla, voidaanko pitää vala siellä? Valan aikataulu on annettu
muille järjestöille. Puheenjohtaja hoitaa valamateriaalit ja osa hallituksesta menee etuajassa
Harjulle järjestelemään. Fuksiaisiin on budjetoitu 40 euroa.
28.9. Fuksisitsit
Fuksisitsit tänä vuonna Passionissa, teemana kotiseutu. Hinnoittelusta on epäselvyyksiä.
Ilmoittautuminen maanantaina fukseille ja keskiviikkona vanhemmille. Osallistujasuhde voisi
olla 50/20. Miten hoidetaan jäsenistöalennukset?
3.10. Tuesday Club
Seuraava TC järjestetään Passionissa, ja ainejärjestöjen välistä pubivisaa tulee markkinoida
ahkerasti. Voitto Magnalle.
10.10. Mielenterveysseminaari
Sopo-vastaava on aktiivisimmin hoitanut asiaa. Jokaisen ainejärjestön odotetaan laittavan
50 euroa pohjakassaan. Päätetään sijoittaa summa tärkeän asian hyväksi. Koitetaan
maksaa mahdollisimman pian.
18.10. Herkkuappro
Monen ainejärjestön kanssa yhteistyössä järjestettävä tapahtuma. Periaate on sama kuin
Kauppakadun Approlla mutta juomien sijaan herkuilla. Tarkoitus on kierrellä kahviloita,
suorituksesta saa haalarimerkin. Ilmoittautuminen aukeaa lähempänä tapahtumaa. Noin 300
osallistujaa odotettavissa. Erinomainen lisä holittomiin tapahtumiin. Tuetaan myös
lähiruokaa.
28.10. Övertäjien vuosijuhlat
Lisäinfoa on tulossa. Hallitus maksaa edustajille puolet lipuista. Mietitään vuju-lahjaa, joka
budjetoidaan seuraavassa kokouksessa.

13. YK / The Union of Language Students
Hallituksessa jäljellä enää 4 jäsentä ja uusi sihteeri on valittava. Kokous maanantaina 18.9.
Klo 15 Viisasten kivessä. Fuksiaisten jatkojen eventti luodaan mahdollisimman pian.
14. META / Other matters
Aino Huovinen ja Aleksi Voutilainen ovat ilmaisseet halukkuutensa ryhtyä hallituksen
toimihenkilöiksi. Heidi Rättyä on toimittanut eroanomuksensa ja täten eroaa
hallituspesteistään. Hän on ilmaissut halukkuutensa siirtyä toimihenkilöksi. Anni Mustajärvi
on syyskauden poissa eikä täten voi osallistua hallitustoimintaan. Hänen eroanomustaan

odotetaan toimitettavaksi mahdollisimman pian.
15. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:41.

________________________

_________________________

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

