
Magna Carta ryn hallituksen kokous 
10.2.2017 Klo 13.00 paikassa Agora C133 
 
Paikalla: Jonna Kauria, puheenjohtaja 

Reeta Karjalainen, sihteeri 
Heidi Rättyä 
Sofia Blomquist (poistui kohdassa 7 klo 14:36) 
Lilli Tiainen (poistui kohdassa 7 klo 14:36) 
Elina Puskala 
Nina Ålander 
Suvi Saloniemi 
Piia Suoranta 
Anna-Greta Pekkarinen (saapui kohdassa 7 klo 13:31, poistui klo 13:37) 

 
 

 
1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:14. 

 
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 8 a) Menneet tapahtumat: 
OPS-keskustelu 25.1. 
 
 
 4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members 
Ei uusia jäseniä. 
 
5. Ilmoitusasioita/ Announcements 
Ei ilmoitusasioita. 
  
6. Talous & merkit/ Finance & badges  
Lasku haalareista virheellinen, uusi lasku edullisemmalla hinnalla on tulossa. Eräpäivä on  22.2. 
Laskut tuodaan hyväksyttäviksi ensi viikon aikana. 
Uusi ohjelma Tilitin otettu käyttöön. 
Selvitys työn alla, jos Magnan pankkia vaihdettaisiin. Eri vaihtoehtoja tutkitaan, esimerkiksi 
DanskeBankia. Tarkoituksena saada pankkikortti ja helpottaa näin ostoja jatkossa. Pankkikorttia 
kannatetaan ajatuksena. Astérix ilmaisi kiinnostuksensa yhteistyöhön pankkiasioista. Ajatusta 
kannatetaan. 
Päätetään tilata seuraavat haalarimerkit: 
NMES: 150 kpl 



St Paddy’s: 100 kpl 

Avada Kebabra: 100 kpl 
 
 
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts  
Jonna Kaurialle korvataan 41 euroa Englanti vs. Ranska -sitsien osallistumismaksu- ja 
rankkupullokuluja. Heidi Rättyälle korvataan 7,98 euroa sitsien lautasliinoista. 
 
7. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members 
 
Alumni:  Facebook-ryhmän oikeudet siirretty Matias Mäki-Kuutilta Elina Puskalalle. Ei uusia 
jäseniä. Pohditaan ryhmän toiminnan kehittämistä, mm. tapahtumia (NMES, vujut) 
mainostamalla. Myös ryhmän sisäistä keskustelua pyritään herättämään. 
Kansainvälisyys:  KV-tutorhausta ja Euroopan ulkopuolisista hakukohteista on infottu 
säpolistalla ja facebookissa. Kielten laitoksen vaihto-opiskelijoille on mainostettu, mutta 
vaihto-opiskelijoita oli tällä lukukaudella vähän. IDESCO on paljastunut oikein 
yhteistyöhaluiseksi järjestöksi, myös muita eventtejä on Pub Crawlin lisäksi 
suunnittelutasolla. Kansainvälisesti parhaiten suoriutuneeksi ainejärjestöksi valittiin 
kv-valiokunnan kokouksessa Tosine ry. Toiseksi tuli Astérix ry. Ensi kilpailuun osallistumme 
itse ja panostamme kunnolla. 
Kehy:  Kehyvaliokunnan ensimmäinen kokous vasta ensi viikon maanantaina 13.2. 
Järjestöseminaarin kehykoulutuksesta kuitenkin jäi jotain ideoita ja ajatuksia käteen. Yksi 
jonka Magna voisi helposti toteuttaa, on tapahtumista kerättyjen pullopanttien lahjoittaminen 
hyväntekeväisyyteen. Tapahtumien kuitit voi säästää ja lahjoittaa jäsenistön äänestämälle 
hyväntekeväisyyskohteelle. Valiokunnalla ei tällä hetkellä ole varainhankintalupaa. Tämän 
anomisen jälkeen voi hankkia keräyslippaita. Emilen uusi kehyvastaava kertoi myös, että 
heillä on ollut nyt kummilapsi jonkun aikaa.Tämä idea laitettiin vakavaan harkintaan. 
Kummilapsesta tulee kuitenkin mainostaa ainejärjestölle laajasti mm. YK:n 
ainejärjestötilassa. Nämä molemmat teot ovat helposti toteutettavissa, sillä ne vaativat vain 
vähän tiedottamista ja tietysti ehkä pientä budjetointia. Harkitaan dokumentti-iltojen 
järjestämistä muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä. Kehy-kahvitukset ovat aikaisemmin 
olleet onnistuneita, harkitaan myös näiden järjestämistä tulevaisuudessa. Magna voi 
hyödyntää JYYn varainhankintalupaa. 
Kopo:  Valiokunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa juteltiin mukavia. 
Koulutuspolitiikan uutuudet ovat tällä hetkellä yliopistotasolla (ja tietenkin kansallisella), eikä 
niinkään oppiainetasolla. Yliopistolla on rehtorihaku käynnissä, ja tilanteen seuraamista 
suositellaan. Haastatteluiden ajankohtien selvittyä JYY valmistelee keskustelutapahtumia, 
jotta myös opiskelijoilla olisi mahdollisuus vaikuttaa valintaan. Nykyisen rehtorin toimia 
kritisoidaan. Ilmeisesti hakijat ovat kaikki varteenotettavia. Kannustamme henkisesti 
tiedekuntamme dekaania. 
Yliopisto kaavailee lukuvuoden aloittamisen aikaistamista viikolla, mikä tarkoittaisi sekä 
orientaatioviikon että opetuksen aikaistamista. Yliopiston henkilökunta kannattaa tätä jo ensi 
syksyksi, mutta JYYn asuntopalvelut ja KOAS vastustavat. Muutos tulee voimaan luultavasti 
syksyllä 2018. Asuntojen saamisen kannalta päätös olisi epäreilu uusille opiskelijoille ja 
vaihto-opiskelijoille. Valiokunta kokoontuu taas 14.2. Valiokunnan kokouksia saatetaan 
mainostaa tulevaisuudessa. 



Liikunta:  Magnan kannattaa ottaa suunnittelu- ja toteutusvastuuta YK:n unohdukseen 
jääneistä olympialaisista. On luultavasti mahdollista järjestää porukalla kaikkien 
kieltenlukijoiden tapsojen kesken. KiVi-tapsojen facebookryhmässä sekä kivi-laitoksen 
pj-kokouksessa voi kysellä. Keväällä järjestämisen mahdollisuuksia mietitään. Omaa 
facebookin treeniryhmää voisi suunnitella. Olisi erittäin hyvä matalan kynnyksen 
liikuntatapahtumille. Ensi viikon I love Korkeakoululiikunta -tapahtumaa laitetaan 
mainostukseen Magnan kanavilla. 
Puheenjohtaja:  Koitetaan saada edellisen hallituksen jäseniltä vielä puuttuvat 
hallitustestamentit Driveen. Testamentteja kannattaa käydä lukemassa! Jäsenet kirjoitelkoot 
ja lisäilkööt oman harkinnan mukaan. 
Hallituksen pelisäännöt olisi hyvä sopia näin hallituskauden alkupuolella. Ehdotetaan 
Drive-kansion luomista, joka toimisi pohjana hallituksen ryhmäytymisillan sisällölle. Kannatus 
illalle on vahvaa.  
KiVi-laitoksen ainejärjestöjen kanssa olisi tarkoitus saada yhteistyösopimuksia aikaan. Parku 
on sopinut ESCin kanssa tapaamisen maanantaille 13.2. sopimuksen yhteistyöstä sopimista 
varten. Nina ja Anni ovat tapaamiseen menossa.On kysytty Passionilta 
yhteistyömahdollisuuksista, ja sieltä luvattiin lähettää yhteistyöideoita sähköpostitse. 
Perusjuomista tuskin saadaan kummoisia alennuksia, koska ne ovat jo opiskelijahintaisina 
melko edullisia. Passionin saunatilojen ja sitsien hinta saattaa olla sopimuksen myötä 
opiskelijoille alempi. Kysellään myös mahdollisuutta KiVi-drinkille. 
KiVi-laitoksen sisäisen yhteistyön ja sen jäsenien tunnistettavuuden helpottamiseksi 
laitokselle etsitään yhteistä logoa. Tarkoituksena olisi painaa logolla varustettuja tarroja, 
jotka toimisivat opiskelijakortissa samanlaisena tunnusmerkkinä kuin ainejärjestöjen tarrat. 
Näin yhteistyökumppanit tunnistaisivat helposti opiskelijat, jotka kuuluvat tarjousten piiriin 
jne. Viestijät ehdottivat myös KiVi-laitoksen yhteistä lauluvihkoa, ja idea otettiin ilolla 
vastaan. YK:n lauluvihko voisi hyvin toimia vihkon pohjana, jolloin mukaan tarvittaisiin enää 
viestijöiden mahdolliset lisäykset. 
Tapaamme KiVi-laitoksen puheenjohtajien kesken 14.2. Musican Boomboxilla. Jonna ja 
Reeta osallistuvat. Sikariklubin seuraava tapaaminen 21.2. Opinkivellä klo 18 eteenpäin.  
Some & Tiedotus:  Puhuttiin aiemmin instan salasanan vaihtamisesta, jotta vanhat 
hallituslaiset eivät pääsisi julkaisemaan tilillä. Salasana päätettiin vaihtaa. Tilillä kaksi uutta 
seuraajaa, yhteensä seuraajia on 183. Hallitusesittelyt laitetaan ensin nettisivuille, sen 
jälkeen vapaamuotoisemmat Instagramiin. Nettisivuesittelyiden deadlineksi päätettiin 
maanantai 13.2. Instagramin esittelyiden aikataulut ovat liukuvammat, esittelykampanjan 
alkamisen jälkeen toivotaan noin yhtä hallitusesittelyä viikossa. Hallituksen kuvan voi laittaa 
Instagramiin, kun tiedot ovat laitettu nettisivuille ja Instagram-kampanja lähtee liikkeelle. 
Magnan omaa Snapchat-tiliä ehdotettiin, mutta tili vaatisi lisätyötä ja säännöllistä 
päivittämistä, esim. “Snäppipäivät”. Snäppiin toivottaisiin jotain erikoisempaa sisältöä, 
esimerkiksi valiokuntakokoustunnelmia tai tapahtumapäivityksiä. SC:n sisällöllä voisi olla 
vapaamuotoisempi ote. Myös hallituksen yhteishenkeä voisi mainostaa. Salasanat voi laittaa 
Driveen. Päävastuu asiasta Ninalle. Slackiin oma kanava SC:lle. 
Sopo:  Yhteistyömahdollisuus Corpuksen kanssa: Corpus on järjestänyt päivän mittaisen 
mielenterveysseminaarin muutamana vuonna. Viime vuonna tapahtuma jäi järjestämättä, 
mutta nyt olisi tarkoitus järkätä se uudestaan (kansainvälisenä mielenterveyspäivänä 10.10.) 
ja mieluiten muiden ainejärjestöjen kanssa yhteystyössä. Tapahtumassa työpajoja ja 



luentoja. Tämä toisi vaihtelua Magnan tapahtumatoimintaan, ja aihe on äärimmäisen tärkeä. 
Hallitus ilmaisee vahvan alustavan kiinnostuksensa. 
Sopoterveiset lähti tammikuun lopusta, tarkoitus olisi laittaa seuraava jo ensi viikolla, koska 
suhteellisen paljon uusia hyödyllisiä linkkejä ym. on tullut nyt tietoon, joita olisi hyvä jakaa 
eteenpäin jäsenistölle. 
Verenluovutusreissua kuun vaihteelle ehdotettiin. Toimistolle otetaan yhteyttä ja kysytään, 
voimmeko sinne joukolle mennä. Facebook-ryhmästä muistutetaan. 
Tänä keväänä olisi ehkä hyödyllistä järjestää keskusteluiltamia liittyen esimerkiksi 
opiskelijoiden opintotuki- ja asumismuutoksiin. Paikalle voitaisiin kutsua mm. Bella Forsgrén 
tai Aatu Puhakka, jotka osaavat vastata haastavimpiin kysymyksiin. Tapahtuman voi 
järjestää myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. YK:lta kysellään. 
Seuraava kokous 28.2.  
Tapahtumat:  IDESCO:n kanssa järjestetty tapaaminen osoittautui hedelmälliseksi, ja 
vaikuttaa hyvältä yhteistyökumppanilta jatkoa ajatellen. Sitsejä suunnitellaan huhtikuulle, 
mutta tämä on erittäin alkuvaiheessa. IDESCO on erittäin innostunut.  
Ympäristö:  Ympäristövaliokunnalla  oli kokous 1.2. Pöytäkirjasta tuli kuitenkin esille 
muutamia ajankohtaisempia asioita. Mm. kannustettaisiin siihen, että ainejärjestöjen 
kokoustarjoilut olisivat vegaanisia. Tulevia tapahtumia on Chasing Ice dokkari-ilta 
helmi/maaliskuussa, Earth Hour maaliskuussa ja Siisti Vappu sekä Siivouspäivä 
myöhemmin keväällä. 
Seuraava kokous 21.2. 
 
 
 
8. Tapahtumat / Events  
a. Menneet tapahtumat 
25.01. OPS-keskustelu 
OPS-keskustelu käytiin 25.1. Agoralla. Osallistujia oli kuusi, mutta keskustelua saatiin todella 
hyvin aikaiseksi pienelläkin porukalla! Lisäksi Driveen oli tullut kommentteja OPS-luonnoksiin 
liittyen. Henkilökunnan puolesta paikalla olivat amanuenssi ja Paula Kalaja, ja he lupasivat 
lähettää meille infoa OPS-työn etenemisestä. Jos mitään infoa ei ole tullut viikon päästä, asiasta 
tiedustellaan amanuenssilta. Tiedot välitetään hallitukselle. 
07.02. Tuesday Club 
Paikalla noin 31 ihmistä. Yksi Magnan joukkueista voitti Passionin pubivisan. Hallitus onnittelee. 
08.02. Englanti vs. Ranska -sitsit 
Sitsit meni oikein hyvin pienestä maiden välisestä kitkasta huolimatta. On ilmaistu kiinnostusta 
tapahtuman jatkamista tulevaisuudessa. 
b. Tulevat / Future events  
13.02. Vaihtoinfo 
Puhujiksi on varmistunut amanuenssimme Ansku, Eetu Elo-Rauta ja Reeta Karjalainen. 
Elina ja Jonna myös puhumaan tarvittaessa. Yleisömäärää toivotaan isommaksi kuin 
viimeksi. 
14.02.Ystävänpäivätapahtuma 
Hugs & Mugs -tapahtuma, jonka idea kaapattiin Ynnältä. Tapahtumaa varten on pyydetty 
lainaan kahvinkeitintä ja termaria Fokukselta. Hallituslaisia pääsee eri aikoina päivystämään. 
22.02. Laitoshääsitsit 



Laitoshääsitsit pidetään keskiviikkona 22.2. Escapessa. Magnan vastuulla on plaseeraus, 
koristelu ja järjestelyt ennen sitsejä yhteistyössä Klubbenin ja Lööpin kanssa. Magnalaisia on 
ilmoittautunut hääsitseille aivan huikea määrä! Kiintiö on todella pieni (14/järjestö), joten 
koitetaan saada lisää paikkoja meille, jos niitä jää yli muilta järjestöiltä. Miksi Taberna 
Latinalla kiintiö? 
07.03. Tuesday Club 
Maaliskuun Tuesday Clubia on toivottu pidettäväksi yhteistyössä IDESCO:n kanssa. Tämä 
sopisi hyvin kansainvälisyysviikon teemaan! Päätettiin toteuttaa. Pyritään pitämään 
tutustumiskierroksia, jotta pääsisimme tutustumaan IDESCOlaisiin paremmin. 
17.03. St. Patrick’s Day Pub Crawl  
Facebook-ryhmään heitetään kyselyä sopivasta suunnitteluajankohdasta. Nakkeja joutuu ehkä 
heittämään jo ennen tapaamista. Facebookissa myös päätetään, mitä pubeja kysellään 
yhteistyöhön. Jos tapaamista ei järjestetä, suunnittelu tapahtuu Facebook-ryhmässä. Nakki 
miitti-Doodlesta Ninalle. 
07.-09.04. NMES 
Facebook-ryhmää kehotetaan seuraamaan, koska siellä on työnjakoa aloiteltu. Varsinkin 
sitsipäivän vastuualueita on vielä vapaana. NMES-jatkopalaveri Sanen kanssa ensi viikolla. 
08.04. Sane ry:n vuosijuhlat 
Koitetaan löytää edustaja Magnan riveistä, mutta ajankohta on erittäin huono. Lahjoitus 
tehdään Magnan nimissä, ja hätätapauksessa Astérixin edustajat puhuvat Magnan puolesta. 
 
9. YK / The Union of Language Students 
YK pysyy poissa valokeilasta. Sitsit ESN:n kanssa 15.2. Ainejärjestötilojen pidemmistä 
aukioloajoista taistellaan (nyt auki vain Lozzin aukioloaikoina). Avaimet pyritään saamaan 
jokaiselle järjestölle. Sanen vujuille luultavasti puheenjohtaja Reetta Ronkainen ja Karla Reenilä 
edustamaan. 
10. META / Other matters 
Ei muita esille tulevia asioita. 
11. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.09. 
 
 
 
________________________ _________________________ 

 
Jonna Kauria, puheenjohtaja Reeta Karjalainen, kokouksen sihteeri 
 


