
Magna Carta ryn hallituksen kokous 
30.10.2017 Klo 16.00. paikassa Viisasten kivi 
 
Paikalla: Jonna Kauria, puheenjohtaja 

Reeta Karjalainen, sihteeri 
Sofia Blomquist 
Elina Puskala 
Lilli Tiainen 
Nick Bursiewicz 
Lauri Eela 
Veera Huhtala 
Suvi Saloniemi 
Piia Suoranta 
 
 

 
1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:17. 

 
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 Suurin Suomen lippu 25.11. ja Suomi 100 -sitsit 5.12. 
 
 
 4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members 
Hyväksytään yksi sivuaineopiskelija jäseneksi. 
 
 
5. Ilmoitusasioita/ Announcements 
Eräs englanninopiskelija tahtoisi perustaa matalan kynnyksen filosofiakerhon, ja on 
tiedustellut mahdollisuuksia tilavaraukseen yliopiston tiloissa. Häntä oli kehotettu ottamaan 
ainejärjestöön yhteyttä. Valitettavasti ilman henkilökohtaista avainta ainejärjestötilaa ei voi 
varata iltakäyttöön, joten kerho tulisi järjestää päiväsaikaan. Periaatteessa tälle ei ole 
hallitukselta vastalauseita, mutta selvitellään asiaa lisää KiVi-laitoksen puheenjohtajien 
Facebook-ryhmässä. Keskustellaan ainejärjestöjen mahdollisuudesta varata tiloja 
yksityishenkilöiden tapahtumiin. 
Tilapalveluiden uudet varausohjeet ovat nyt ainejärjestöjen saatavilla. Käytännössä ohjeet 
ovat kuitenkin olleet ristiriidassa ohjeiden kanssa, ja varausten onnistuminen vaikuttaa 
olevan tuuripeliä. Pienet järjestöt kärsivät tästä todella paljon. Asialle toivotaan selkeyttä. 
  
6. Talous & merkit/ Finance & badges  



Halloween-sitsimaksuja suoritettu 11 kpl ma 30.10. Mennessä. Eräpäivä 31.10.2017 
Merkkitilauksia 41 kpl, osa maksanut. 
Halloween-bileiden tuotto 25.10.2017 yht. 98,00€, metalli-Anteron lasku maksettu. 
Opinkiven sauna maksettu Sweet tunes of MC -tapahtuman osalta. 
Pankin vaihdon päätös saattaa siirtyä seuraavalle hallitukselle. 
Övertäjien vuosijuhlalahja maksettu, 30€ Magnalta, Astérixilta 20€, lahjoitus näkyy 
https://www.puhdasmeri.fi/itameri/ sivulla. 
JANOn vuosijuhlalahja maksettu - 30€ MLL:lle kiusaamisen vastaiseen työhön. 
Merkkimyynti-ilmoitus laitettu 28.10.  Haalarimerkkitori-Facebook-ryhmään. Parissa päivässä 
on tullut lähes 40 tilausta! Haalarimerkkikisa pidetään marraskuussa, teemana on 
amerikkalainen kulttuuri. Palkinnoksi annetaan valmis merkki ja lounaslippu. 
 
 
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts  
Korvataan Lauri Eelalle 79,95 euroa fuksisitsien kustannuksia. 
Korvataan Lilli Tiaiselle 19,11 euroa kokouseväiden kustannuksia. 
Korvataan Lilli Tiaiselle 25 euroa vuosijuhlien edustuskustannuksia. 
Korvataan Sofia Blomquistille 19,75 euroa kehy-kahvituksen tarjoilukustannuksia. 
 
7. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members 
 
Alumni: Ei kuulumisia. Vuosijuhlien työryhmää voi vielä mainostaa alumniryhmässä. 
Kansainvälisyys: KV-vastaava on lievästi pettynyt laitoksen kv-vastuuhenkilön toimintaan, 
sillä selvisi, ettei hän ole toimittanut kaikkia englantia opiskelevien vaihtarien yhteistietoja. 
Onneksi Nick houkutteli kyseisiä henkilöitä Magnan facebook-ryhmään, ja tätä kautta myös 
kv-vastaava on hommiensa mukaisesti ottanut heihin yhteyttä. Yritetään myös mainostaa 
heille tapahtumia erikseen! 
Valiokunnan kokouksessa 31.10.  JAMKin vieraat tulevat esittelemään meille New Horizons 
-nimisen pelin, jonka tavoitteena on edistää dialogia ja yhteisymmärrystä peliliikkeiden 
kautta. Kokouksessa siis yritetään saada suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita 
lähemmäksi toisiaan. Raportoidaan sitten, miltä peli vaikutti ja voisiko Magna soveltaa sitä 
samoissa tunnelmissa! 
Kv-valiokunnalle etsitään uutta puheenjohtajaa ja sihteeriä ensi kaudelle  eli kannattaa tulla 
katsomaan kokouksia! 
Kehy & ympäristö: Molemmat sektorit nauttivat onnistuiden teemaviikkojen päättymisestä.  
Kehysektorilla tulossa Indian evening 14.11. Boomboxissa. Illan aikana tanssitaan, nautitaan 
Intialaisista kokkailuista, kuullaan enemmän Bal Rashmi yhteisöstä ja pidetään hauskaa. 
Eventti julkaistaan piakkoin Facebookissa.  
Seuraava kokous ylihuomenna 1.11.  
Ympäristösektorilla: Urbaani basaari kirpputoritapahtuma osana Ympäristöviikkoa oli 
menestyksekäs niin myyjien, osallistujien, että lahjoituksien puolesta.  
Aikaisemmissa kokouksissa ollut puhetta erinäisten tapahtumien yhteydessä pullojen sekä 
tölkkien keräys, kierrätys ja panttien lahjoitus hyväntekeväisyyteen. Tätä ideaa olisi hyvä 
viedä eteenpäin, koska se on hyvin yksinkertainen tapa meille auttaa jäsenistön valitsemia 
kohteita. Tästä voisi tehdä myös alustavan kyselyn Facebookiin, hyvin yksinkertaisesti tyyliin 
”Haluaisitko että Magna kerää ja kierrättää kaikkien omien tapahtumien pullot ja tölkit ja 
lahjoittaa pantit hyväntekeväisyyteen? – Kyllä / Ei TAI – Tykkää = njoo / Ihastu = todellakin! / 

https://www.puhdasmeri.fi/itameri/


Vihastu = en. Kyselyn voisi julkaista jo tämän viikon aikana. Käytäntö voidaan mahdollisesti 
kirjata Magnan ympäristöstrategiaan.  Pullopantit on kuitenkin hankala kirjata ylös, joten 
pullopanteille voitaisiin hankkia erillinen possupankki tms. Hyvä tavoite olisi myös ennen 
joulua, kaiken sitsaamisen ohella, saada pienimuotoinen (alkoholiton) ympäristötapahtuma 
aikaan, esim. Magnan energiaa säästävät kynttiläkutsut; kasvisherkkuja, reilun kaupan teetä 
ja kahvia ja keskustelua kynttilöiden valossa. Viikko 48 reilun kuukauden päästä voisi olla 
tähän hyvä. Tapahtumaa tulee suunnitella syyskokouksen ajankohdan mukaan. 
Yhdistetäänkö Magnan nostalgia-iltamat tähän? 
Seuraava kokous 2.11.  
Kopo: Rehtori on paikalla ensi viikon kopovaliokunnan kokouksessa. 
Edarivaalit ovat jo melkein täällä! Ennakkoäänestys 2.-3.11. ja varsinaiset vaalipäivät 
6.-8.11. Magnalaisia on ehdolla, ja netti_ukko hoitaa magnan vaalijulisteen. Vaalikone 
aukesi tänään aamulla (vihdoin). Äänestys on sähköinen tänä vuonna. Ainejärjestön ja 
pedajohtajien tapaaminen oli tänään 30.10. Keskustelusta inspiroituneena rehtorilta aiotaan 
tiedustella kielten tulevaisuudesta oppiaineina, sillä edellisen rehtorin linjaukset eivät ole 
olleet täysin menestyksekkäitä. Loppusyksylle olisi hyvä suunnitella opiskelijoiden 
palautekeskustelu englannin opinnoista. Laitoskokous on keskiviikkona 1.11. Klo 12.15 
Ruusupuiston Helena-salissa. 
Liikunta: Trampolin Park ei valitettavasti onnistunut 30.10. Eikä 6.11., sillä avustushakemus 
budjetteineen eivät kerenneet JYY:lle ajoissa. Olisi pitänyt olla tiedossa hakemuksen kahden 
viikon käsittelyaika sekä omarahoitusosuuskäytännöt Magnalta). Magnan tulisi itse siis 
rahoittaa liikuntatapahtumia (noin 15-20% Topias Kähärän mukaan), jotta JYY suostuisi 
harkitsemaan rahan antamista. Eli jatkossa liikuntatapahtumia suunnitellessa tulisi varata 
aikaa reilummin. Tapahtuma voitaisiin yrittää järjestää hyvinvointiviikolla eli viikolla 46. 
#humanistithyppii 
Liikuntavaliokunta kokousti 11.10., ja sinne etsitään uutta puheenjohtajaa ja sihteeriä. 
Mietimme muiden kielten ainejärjestöjen liikuntavastaavien kanssa mahdollista 
liikuntatapahtumaa humanisteille. Seuraavat valiokunnan kokoukset ovat ke 1.11. Sekä to 
30.11. 
Puheenjohtaja: Osa puheenjohtajista on allekirjoittanut jo Escin ja Passionin sopimukset. 
Itse puheenjohtajamme ei sairastelun vuoksi pystynyt osallistumaan 
allekirjoitustapaamiseen, mutta sovittiin allekirjoittamisesta erikseen allekirjoittamista 
koordinoivan Sanen pj:n kanssa ja saadaan asia toivottavasti hoidettua tällä viikolla. 
Aiemmin tänään (30.10.) pidettiin Magnan ja pedagogisten johtajien tapaaminen, joka sujui 
mukavasti. Juteltiin Kirsin ja Markon kanssa ainejärjestön sekä oppiaineen yleisistä asioista, 
nykyisestä tilanteesta ja ongelmakohdista. Esiin nousi etenkin Magnan ja henkilökunnan 
edustajien yhteistyön vähäisyys. Henkilökunta on jäänyt hieman etäiseksi, eikä aina ole 
selvää, millaisissa asioissa hlökunnan edustajiin voisi ottaa yhteyttä. Osittain tämä johtuu 
siitä, että aiemmin tapana ollutta henkilökunnan edustajien ja ainejärjestön puheenjohtajan 
tapaamista ei järjestetty tällä kaudella, koska henkilökunta ei pitänyt sitä tarpeellisena. Tuli 
myös esiin, että tietyillä kursseilla eri ryhmien välillä on huomattavia eroja työmäärissä. 
Etenkin tämän epätasa-arvoisuuden sekä Magnan ja henkilökunnan vähäisen yhteistyön 
vuoksi suunniteltiin palautekeskustelua lukukauden loppuun. Tästä olisi hyvä myös tehdä 
jatkuva perinne. 
 



Syyskokous lähenee, eli uusi hallitus valitaan pian! Jännää! Puheenjohtaja tekee 
syyskokouksen ajankohdasta Doodlen seuraavan parin päivän aikana ja jakaa sen 
hallituksen Slackiin. Mainostetaan myös mahdollisimman pian hallitukseen liittymistä 
magnalaisille ja liitetääm samaan mainokseen infoa hallitustoiminnasta. Puheenjohtaja 
toivoo paria asiaa syyskokousta ja uuden hallituksen valitsemista koskien: 

- Tutustu hallitukseen -tyyppinen tapahtuma (kahvittelua, tarjoiluja ja mahdollisuus 
kysyä vapaasti hallitustoiminnasta), kiireestä riippuen voidaan yrittää yhdistää myös 
hallituksen kokoukseen. 

- Vielä yksi hallituksen kokous ennen syyskokousta 
→ antaa hallitustoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuuden tulla tarkkailemaan 
kokoustoimintaa 
→ keventää kauden viimeistä kokousta, koska käsiteltävät asiat jakautuvat tasaisemmin  
Keskustellaan näiden ajankohdista vielä Slackin puolella. 
Some & Tiedotus:  Magnan Instagramissa on 255 seuraajaa. Uudet hallituslaiset ovat 
esitelleet itsensä Instassa. Tunnisteella #magnalainen on tullut muutama uusi julkaisu. 
Marraskuun alussa julkaistaan muistutus ja maininta, että postauksen täytyy olla julkinen, 
jotta se näkyy haussa. 
Snapchatin vaihtosnäpit tulivat päätökseen edellisellä viikolla.  
Viestintästrategiaan on lisätty osio tapahtumaviestinnästä. 
Sopo: Mielenterveyspäivän seminaarilaiset menevät torstaina 2.11. Luovuttamaan Lakanan 
rehtori Keijo Hämäläiselle. Hyvinvointiviikko alkaa 13.11. Tämän viikon aikana tulee kyselyä 
tarkemmasta ajankohdasta verenluovutukselle Magnan VeriRyhmään Facebookissa.  
Seuraava kokous huomenna 31.10.  
 
 
8. Tapahtumat / Events  
a. Menneet tapahtumat 

12.10. Peli-ilta feat. Sputnik 
Tapahtumassa juhlistettiin Nickin syntymäpäiviä korkeakoulupoliittisessa hengessä. Meininki oli 
hyvä ja magnalaisia paljon. Ainejärjestöjen välinen tutustuminen jäi kuitenkin vähäiseksi. 
18.10. HerkkuAppro 2017  
Herkkuappro oli menestys! Palautelomake on auki, ja sinne on saatu hyvää palautetta
 osallistujilta. Myös yrityksiltä toivottiin palautetta, mutta niistä emme ole kuulleet vielä. Ensi
 vuonna isommin: enemmän suorituspaikkoja, ja lisää lippuja myyntiin! 
9.10. Kehy-kahvitus 
Osallistuminen oli melko vähäistä taukoviikon takia, mutta tapahtuman loppua kohden porukkaa 
tuli enemmän. Tapahtumaan ja tarjoiluihin oltiin tyytyväisiä. 
25.10. Halloween-bileet 
Magnalaiset olivat tyytyväisiä perinteisten bileiden järjestämiseen, vaikka sitsit ovatkin 
tuloillaan. Tunnelma oli rento, ja juhlijat saivat vapaasti rupatella ja pelailla. Pukukilpailu 
pidettiin, ja se oli hauska pieni yleisöä herättelevä ohjelmanumero. 
27.10. Janon vuosijuhlat 
Vuosijuhlat olivat oikein mukavat. Pj ja vpj välittivät onnittelut puheenvuoron muodossa ja 
antoivat Janolle kortin, johon aineeton lahja oli kirjattu. Lahja vaikutti hyvin mieluisalta. 
28.10. Övertäjien vuosijuhlat 
Magnan edustajat välittivät Övertäjille lahjan sekä Magnan että Astérixin puolesta.  

b. Tulevat / Future events  



31.10. Halloween-sitsit feat. JIO: Paikat täyttyivät rivakasti! Toasti on sekä JIOlta että 
Magnalta. Yhteinen sitsivihko on tehty. Sitsien koristeluun käytetään Magnan 
Halloween-koristeita. Huomenna klo 16.30 alkaen tehdään järjestelyt Katseessa. 
6.11. Trampolinpark-ekskursio 
Trampolinpark-ekskursiota joudutaan siirtämään myöhemmälle ajankohdalle JYY:lle tehdyn 
avustushakemuksen myöhästyttyä hieman kustannusselvittelyjen takia. Uusi ajankohta 
sovitaan Slackissa. 
7.11. Tuesday Club: Paikkana Hemingway’s 
8.11. ABC-sitsit feat. ESN, Parku & Radikaali: 6/8 on ilmoittautunut tähän mennessä. 
18.11. Kaverisitsit: Pizzojen tilaamista kartoitellaan pizzeria Mariasta. Budjetista pitäisi tehdä 
laskelmia, kunhan pizzojen lopulliset hinnat varmistuvat. Eventtiä ja ilmoittautumista 
mietiskellään. 
25.11. Suurin Suomen lippu 
Tapahtuman seuraava suunnittelukokous on 31.10. Lutakonaukio on saatu 
tapahtumapaikaksi ilmaiseksi kaupungilta. Tarkoitus on saada noin 20 000 henkilöä mukaan. 
Osalllistujat opastetaan paikalle ja heitä ohjeistetaan näyttämään valkoista tai sinistä kuvaa 
kännykästä. Tapahtuma loppuu luultavasti klo 18 mennessä. Tanssisali Lutakko tarjoaa 
tapahtumalle äänentoiston. Ainejärjestöjen on tarkoitus jakaa tapahtumaa 
viestintäkanavillaan.  
xx.11. Syyskokous 
Syyskokous järjestetään viikolla 47 tai 48. Päivästä tehdään Doodle-kysely piakkoin. Pj voi 
leipoa esim. Joulutorttuja tai muuta mukavaa. Tarjolla voisi olla myös glögiä. Paikkana toimii 
mitä luultavimmin Viisasten KiVi. 
4.12. Pikkujoulut: Fukseille infoa menemään järjestelyvastuusta. Viime vuosien järjestäjien 
kesken voisi taas kokoustaa ja jakaa vinkkejä. Tilavuokran lisäksi budjetoidaan 40 euroa 
tarjoiluihin. 
5.12. Suomi 100 -sitsit. 
Magna on mukana Pedagon, Linkin ja mahdollisesti sotilaskoulun kanssa Suomi100-sitseillä, 
jotka järjestetään 5.12., paikka on vielä auki. Sitsit ovat opm-sitsit, teema onkin jo selvä. 
Pedago toimii pääjärjestäjänä, ja kaikki rahaliikenne tulee liikkumaan heidän kauttaan. 
Halutessaan Magnalla on mahdollisuus saada sitseille myös oma toasti. Järjestäjiä ei Magnan 
puolesta juuri tarvita, mutta tarvittaessa vapaaehtoisia on jo rekrytty. 

 
9. YK / The Union of Language Students 
Hallituksen kokous 8.11. Klo 16. YK:n syyskokous 20.11. Klo 16.00. 
 
10. META / Other matters 
Ei muita esille tulevia asioita. 
11. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.57. 
 
 
 
________________________ _________________________ 

 
puheenjohtaja kokouksen sihteeri 
 


