
Magna Carta ryn hallituksen kokous 
10.3.2017. Klo 16.00. paikassa Agora C134 
 
Paikalla: Jonna Kauria, puheenjohtaja 

Reeta Karjalainen, sihteeri 
Heidi Rättyä 
Elina Puskala 
Lilli Tiainen 
Piia Suoranta (poistui ajassa 17:33) 
Nina Ålander 
Anni Mustajärvi (saapui klo 16.20) 
 
 

 
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 muutoksitta. 
 
 
 4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members 
Hyväksytään yksi uusi jäsen. 
 
5. Ilmoitusasioita/ Announcements 
Magnan facebook-sivuille oli tullut viestiä KAJ ry:ltä. Viestissä kerrottiin Doodle-kyselyn muistutuksesta, 
mutta sellaista ei ollut saapunut sähkopostilistalle ollenkaan. Ilmeisesti oli mennyt jollekin aivan väärälle 
listalle. Kyselyssä kuitenkin katsastettiin ainejärjestöpäivän osallistumista. Viestintäongelmien takia 
tapahtumasta ei kuitenkaan ole mitään tietoa. Jonna selvittelee asiaa ja ilmoittaa tarkemmin saaduista 
tiedoista Slackin kautta. Mietitään, osallistuuko Magna tähän. 
Pörssin järjestämä hallitusten verkostoitumisilta 4.4. Klo 18 Passionissa. Kartoitetaan Slackin puolella 
Magnan hallituksen osallistumista. 
 
  
6. Talous & merkit/ Finance & badges  
Tilin saldo 9.3.2017 = +3.867,24. 
Tuloja merkkimyynnistä helmikuussa +93,5€. 
Menoja oli helmikuussa yhteisen ainejärjestötilan kahvi+pullamaksu -15,00€. 
Fuksien haalareiden maksusuoritus puuttuu 2 henkilöltä, heitä infottu asiasta. 
KiVi-hää-sitsimaksusuoritus uupuu yhdeltä henkilöltä. Tästä laitettu kahdesti sähköpostia. 
Pankin mahdollisesta vaihdosta -  Danske Bank vaikuttaa tällä hetkellä parhaalta (ja edulliselta) 
vaihtoehdolta. Debit-maksukortti olisi kätevä ja se sisältyisi Danskessa tilinhoitomaksuun. 
Huom! Pankki vaatii yleensä kirjallisen valtuutuksen yhdistyksen puolesta + yhdistyksen säännöt, jotta 
henkilö voi avata pankkitilin. Myös YK:lla oli ongelmia erityisesti Nordean asiakaspalvelun kanssa. 
Klubbenilla oli kuitenkin vaikeuksia vaihtaa pankkia suurien maksujen kanssa, mutta ongelmat saattavat 



johtua järjestön koosta. Hallitus päätti ottaa pankin vaihdosta enemmän selvää ennen vaihdosta 
äänestämistä. DanskeBank kuitenkin vaikuttaa tällä hetkellä parhaimmalta vaihtoehdolta. Myös Astérix 
toivoi asiasta informointia, ja sovimme jakaa tietomme heille. 
St. Paddy’s -merkit ovat saapuneet ja vielä viikon etuajassa! Loput merkit saapunevat n. 2-3 viikon 
kuluessa. Yllätykseksi myös NMES-merkki ja English motherfucker saapuivat samassa paketissa. 
 
Ajatuksena olisi laittaa ainakin Avada kebabra -merkistä ilmoa facebookin haalarimerkkitoriin, 
mahdollisesti muistakin.  
 
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts  
Päätetään korvata Heidi Rättyälle 7,49e YK:n Hallitushengailun tarjoilukuluja. 
Päätetään korvata Jonna Kaurialle 10,92e kokouksen tarjoiluista. 
Päätetään korvata Reeta Karjalaiselle 6,28e YK:n Hallitushengailun tarjoilukuluja. 
Päätetään korvata Nina Ålanderille 10,44e Hugs & Mugs -tapahtuman kuluja. 
Päätetään korvata Lilli Tiaiselle 6,99e toimihenkilö Heikki Puskalan työpanoksen kannustimista. 
 
7. Toimintavuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen läpikäynti / Going through the 
annual report and financial statement of the year 2016 
Toimintavuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös käytiin läpi. Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen pienin muutoksin lähetettäväksi toiminnantarkastajalle.  
 
8. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members 
 
Alumni:  Facebook-ryhmässä muutama julkaisu tehty: esitelty uusi alumnivastaava ja päämäärä hieman 
aktivoida ryhmää. Mainostettu uutta ainejärjestötilaa ja sen avajaisia sekä NMESiä. 
Kansainvälisyys:  JYYn kansainvälisyysviikko 6.-10.3. Reeta mainosti tapahtumaa maanantaina ja 
lahjoi ihmisiä kahvilla yhdessä Klaara Tapperin ja Irina Hasalan kanssa. Viikon tarkoituksena oli siis 
lähinnä selvittää, minkälaiset kv-tapahtumat ihmisiä kiinnostaisi.  
Valiokunnan kokouksessa 22.2. mietittiin ohjelman järjestämistä aikaisin elokuussa saapuville 
kansainvälisille opiskelijoille. Järjestäjiä kaivataan. Kartoitetaan, onko Magnalla potentiaalisia järjestäjiä 
paikalla kyseiseen aikaan. Magna heittää ideoita mm. NMESin kaupunkisuunnistuksesta. Kokouksessa 
selvisi myös, että IDESCOlla myös vähän väärä kuva Magnan ja IDESCOn välisestä yhteistyöstä, sillä 
IDESCOn hallituslaiset toivoisivat IDESCO Hangoutin ja Magna Carta Tuesday Clubin sulautuvan 
yhteen myös tulevaisuudessa. IDESCOn hallituksen jäsenten kanssa aiotaan neuvotella asiasta. 
Seuraava valiokunnan kokous 21.3. 
Liikunta:  Valiokunnan kokouksessa puhuttiin Snow Daysta ja liikuntatutoroinnista. Liikuntatutoroinnista 
saa huonosti tietoa. Haku loppuu 10.3., mutta asiaa ei tiedonvälitysongelmien takia pystytty 
mainostamaan. Kritiikkiä tiedotuksesta seuraavassa valiokunnan kokouksessa. Seuraava kokous 21.3. 
Kehy:  Magnalle kummilapsi, vaihtoehtoina World vision (29e/kk = 348e/vuosi) , Plan (27e/kk), Fida 
(35e/kk), SOS-lapsikylä (28e/kk), Suomen lähetysseura (yhteisötuki, 20e/kk = 240e/vuosi). Kartoitetaan 
vaihtoehtoja tarkemmin Slackin puolella ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Pohditaan mm. Magnan 
profiloitumista hyväntekeväisyysjärjestön kautta. 
Kehykokouksess a keskusteltiin JYYn Intia-projektin kohtalosta, ja tulevaisuuden kehymahdollisuuksista. 
Intia-projekti ei saa siis enää ulkoministeriön rahoitusta, joten projekti loppuu tämän vuoden loppuessa. 
Tavoitteena olisi JYYn opiskelijoiden ja ainejärjestöjen yhteisvoimin kerätä 5500 euroa. Aikaisemmin 
JYYn osalta on lahjoitettu noin 5000 euroa. Tähän kuuluu kehylounaslippujen tulot. Jotta päästään 
tavoitteeseen, voimme ainejärjestönä mm. mainostaa fukseille (ja muille) syksyisen jäsenmaksun 
kehy-lisäosuutta, järjestää kehykahvit, kerätä pullopantteja ja antaa jäsenistölle lahjoitusmahdollisuus 
omissa tapahtumissa. Kehykahvituksen järjestämistä huhtikuussa pohditaan. Uuden projektin osalta 
päätettiin workshopista, joka toteutettiin 8.3. 
Joskus tulevaisuudessa on luvassa Indian Cooking Class. 



JYYn varainhankintalupa on saatu poliisilta ja esim. Ilokiven kehy-lippuja myydään jälleen. 
Seuraava kokous 16.3.  
Kopo:  JYY:n rehtoripaneeli järjestetään 13.3. Paneelia on mainostettu Magnan Facebook-ryhmässä. 
Seuraava opinto- ja tiedevaliokunnan kokous pidetään 15.3.  Kokouksessa keskustellaan etenkin 
palautejärjestelmästä, jonka suhteen meidänkin oppiaineessamme on ollut jonkin verran ongelmia. 
Järjestelmästä tietävä henkilö tulee vieraaksi ja hänelle saa esittää kysymyksiä.  
Kopovaliokunnan Facebook-ryhmässä tuli esiin mielenkiintoinen tieto, että X-rakennukseen ollaan 
avaamassa uutta e-tenttitilaa korvaamaan kirjaston tenttitiloja kirjaston mennessä remonttiin.  
Puheenjohtaja:  Passionin ja KiVi-laitoksen ainejärjestöjen yhteistyötapaaminen (torstai 9.3.) sujui 
oikein mukavasti, ja tulossa oleva soppari kuulostaa hyvältä. Sopimukseen kuuluvat: 

● tapahtumakohtaiset alennukset juomista ja valitusta ruoka-annoksesta 
● jatkuvasti voimassa oleva 10% alennus à la carte -pääruoista 
● mahdollisuus vuokrata Bella Roman saunatila alennettuun hintaan 

→ hinta arkisin 60€ 
→ kapasiteetti n. 15 hlöä 
→ poistuttava klo 23 mennessä 
→ anniskelualue (ei omia juomia) 

● mahdollisuus vuokrata mökki Himokselta alennettuun hintaan 
→ hinta 500€ / yö 

● mahdollisuus vuokrata kokoustila Bella Roman alakerrasta 
→ ei tilavuokraa 
→ kapasiteetti n. 35-40 hlöä 

Sopimusehtona KiVi-laitoksen järjestöiden on pidettävä vuodessa Passionissa: 
● kahdet sitsit 
● kaksi muuta tapahtumaa 

Sopimus tehtäisiin mieluiten kahdeksi vuodeksi, sillä muuten sopimus kestäisi vain vuodenvaihteeseen 
asti. Näin tulevilla hallituksilla olisi jo valmiina pohja, joka tarjoaa mahdollisuuden pitää sitsejä ja muita 
tapahtumia paikassa, joka tarjoaa KiVi-järjestöille etuuksia. YK.n osallisuudesta sopimukseen 
keskustellaan. Myös Viito! ry:n ja Taberna Latinan osuudesta neuvotellaan. Passionissa saa sitsata 
aamukahteen asti. Hallitus on tästä mielissään. Passionin kapasiteetti on arviolta 120 henkilöä.  
KiVi-laitoksen yhteistyösopimus Escapen kanssa on neuvottelun alla. Sopimus alkaisi elokuussa ja 
kestäisi lukuvuoden verran. Sopimusluonnos on nyt nähtävissä Slackissa general-osiossa.  
Some & Tiedotus:  Magnan Instagramissa neljä uutta seuraajaa, yhteensä 186 seuraajaa. 
Hallitusesittelyt ovat alkaneet, tavoitteena esitellä kaksi hallituslaista per viikko. Instan salasana on 
vaihdettu, löytyy esittelyaikataulun kera Drivestä. 
Snapchat-tili luotu, julkaisuja ainakin ainejärjestötilan avajaisista ja KiVi-häistä. Mahdollisten 
snäppipäivien aloittamista harkitaan Instagram-esittelyjen jälkeen. 
Linkki ry on pyytänyt Magnalta palautetta videoiden muodossa Jyväsmetro-tapahtumasta. Palautetta 
annetaan ja asiasta tiedotetaan Magnan tiedotuskanavilla. 
Sopo:  Sopokokouksessa puhuttiin mm. Puhutaan kiusaamisesta -hankkeesta, JYYn 
kuntavaalipaneelista, ja kevään naapuriviikoista. Opiskelijoiden toimeentulomuutokset edelleen isona 
aiheena. Tähän aiotaan paneutua ainakin viestinnässä ja tiedottaa mahdollisimman paljon eri tavoilla. 
Seuraava kokous 28.3. 
Verenluovutus 3.3. ei onnistunut. Ajankohta oli huono. Maaliskuun lopussa vielä on kuitenkin oivallinen 
tilaisuus lähteä itse luovuttamaan ja kannustaa muita magnalaisia tekemään samoin, koska Lööppi on 
haastanut KiVi-laitoksen verenluovutusskabaan 20.3.-31.3. 
Toimeentulomuutoksien keskusteluiltamasta on laitettu viestiä JYYn sopoilusta vastaaville Bellalle ja 
Aatulle. Ovat kiinnostuneita tulemaan paikalle, kunhan löydetään sopiva aika. Muiden kielten 
ainejärjestöjen kiinnostusta kartoitetaan. 



Mielenterveyspäivän seminaarin suunnittelut aloitetaan ensi viikolla 16.3. Klo. 18. Paikalle pääsy voi olla 
Magnan hallituksen osalta vaikeaa St. Patrick’s Day Pub Crawlin takia. Pyritään silti saamaan Magnalta 
joku edustaja paikalle. 
Maanantaina 20.3. Sisäilmainfo opiskelijoille Agoralla klo 13. Hallituksen osallistumista toivotaan, 
koitetaan sopia Slackissa. 
Ympäristö:  Ympäristövaliokunnan kokouksessa  tuli esille 2016 ympäristökilpailun voittajat. Parhaat 
pisteet nappasi Corpus ry. Kaikki osallistujat saavat ympäristödiplomin ja palautetta vastauksistaan. 
Otsoni ry ilmoitti olevansa nyt kaikille luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneille opiskelijoille avoin järjestö 
laitoksen sisäisten muutoksien takia. 
Tulevia tapahtumia: 23.3. JYYn vaalipaneeli, 24.3. Linnunpönttötalkoot, 25.3. Earth hour, 29.3. Chasing 
Ice, Vegaanikokkauskurssi ja Vappusiivous. 
Seuraava kokous 14.3.  
 
 
 
9. Tapahtumat / Events  
a) Menneet / Past events 

13.02. Vaihtoinfo 
Magnan ja englannin oppiaineen yhteinen vaihtoinfo meni oikein mukavasti syksyiseen 
tapahtumaan verrattuna. Kuuntelijoita oli 10-15. Tapahtumasta kuultiin jälkeenpäin kehuja. 
14.02. Hugs & Mugs 
Ystävänpäivän Hugs & Mugs -tapahtuma sujui oikein mainiosti, vaikka Fokuksen 
lainakahvinkeittimen katoaminen tuottikin aamulla ongelmia. Erikoiset tapahtumat johtivat 
lopulta Emilen kahvinkeittimen tahattomaan anastukseen. Asiaa on pahoiteltu Emilen 
puheenjohtajalle asian vaatimalla vakavuudella. Hugs & Mugs -pisteen tarjoama kahvi ja 
tee ilahduttivat kanssaopiskelijoita, ja terveislaatikkoon saatiin paljon ihania viestejä. 
Tässä olisi kenties ainesta vuosittaiseen tapahtumaan! 
22.02. Laitoshääsitsit 
Laitoshääsitsien järjestelyt olivat sanalla sanoen katastrofi. Järjestelyporukkaa oli aivan 
liian vähän, ja tehtävänjako oli suoritettu osittain epäselvästi ja epäloogisesti. Juomien 
määrät eivät myöskään täsmänneet jostain syystä osallistujamäärän kanssa, mikä aiheutti 
närkästystä ESCin työntekijöissä ja hieman myös sitsaajissa. Itse sitsit menivät kuitenkin 
melko mukavasti. Palaute oli pääosin positiivista, vaikka kritiikkiäkin tuli. 
Lipunmyyntivuorojen jako tuotti myös hankaluuksia, eivätkä järjestäjäjärjestöt osallistuneet 
niihin tasapuolisesti. Lipunmyynnin tuomista tuotoista ei ole vielä tietoa. Magnan pitää 
vielä maksaa omien osallistujiensa sitsimaksut SuD:ille! SuD:in rahiksen yhteystiedot 
toimitetaan tätä varten Sofialle. 
07.03. International Tuesday Club feat. IDESCO 
International Tuesday Club IDESCOn kanssa meni hyvin. Paikalle tuli hieman tavallista 
vähemmän magnalaisia, mutta IDESCOn porukkaa oli messissä mukavasti. Uusiin ihmisiin 
tutustuttiin puolin ja toisin. Tarkan osallistujamäärän laskeminen pääsi unohtumaan, mutta 
paikalla oli muutamankymmentä ihmistä. Katsotaan yhdessä, miten yhteistyötä voitaisiin 
mahdollisesti jatkaa IDESCOn kanssa Tuesday Clubin osalta. 

b) Tulevat / Future events 
17.03. St. Patrick’s Day Pub Crawl feat. IDESCO 
Facebook-tapahtuma on julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu. Kummastakin on 
tiedotettu useilla eri kanavilla. Tapahtumaa on mainostettu myös Jyytisissä. 
Ilmoittautumisen tärkeyttä pitää korostaa ja mainontaa tehostaa. 
29. tai 30.03. Mahdollinen merkkimyynti ja -ompelu  
Paikaksi kaavaillaan ensisijaisesti Boomboxia, myös Lillukan varaamista kartoitetaan 
07.-09.04. NMES 



NMES-järjestelyt ovat hyvällä mallilla luennoitsijoita lukuun ottamatta. 
Luennoitsijavaihtoehtoja kartoitetaan vielä. Facebook-tapahtuma on luotu ja siitä on 
tiedotettu muiden NMES-järjestöjen puheenjohtajille. NMES-järjestelyjen käsittelyä 
jatketaan edelleen facebookin NMES 2017-ryhmässä ja Slackin nmes 2017-kanavalla. 
11.4. Tuesday Club 
Tuesday Clubin perinteinen ajankohta ei ole sopiva Pörssin ainejärjestöjen hallitusten 
verkostoitumisillan takia. Päätettiin siirtää tapahtumaa viikolla eteenpäin. Tällä kertaa TC 
järjestetään Passionissa pubivisan merkeissä. 
26.4. Sumusuunnistus Radikaalin, Abakuksen ja Tosineen kanssa 
Kyseessä rastirata, jota seuraa saunominen Opinkivellä. Opinkivi on varattu tapahtumaa 
varten. Suunnittelua varten on luotu Facebook-ryhmä. Asian tiimoilta kokoustetaan 
tiistaina 14.3. Klo 14.00 Ylä-Ruthin kabinetissa. 

 
 
 
10. YK / The Union of Language Students 
Ainejärjestötilan avajaiset meni mukavasti, mutta tilan aukioloajoista tapellaan vielä. Jokaiselle 
ainejärjestölle hommataan nyt kaapin avain. Koneet ovat saapuneet ja sohva tulossa! Käyttöä aukiolojen 
ulkopuolella (esim. Pub Crawlia varten) ei suositella, koska “ylimääräisestä käytöstä” saattaa koitua 
ongelmia. Ainejärjestötilan aukioloajat on kuitenkin saatu pidennettyä klo 8-16.30. Hallitusbondailu 9.3. 
meni oikein mukavasti, tosin enemmän hallituslaisia olisi toivottu paikalle.  Vertaiskoulutustapahtuma ft. 
Abakus kielen opettamisesta (eli kielten opeopiskelijat kouluttaisivat erityispedagogiikan väkeä) on 
suunnitteilla. Päivämäärä ei ole vielä selvillä. Beerpong Fokuksen kanssa on mahdollisesti tulossa. 
 
11. META / Other matters 
Hallitus päättää pyrkiä varaamaan KiVi-laitoksen ainejärjestötilan hallituksen kokouksia varten. Tämän 
myötä Magnan tavarat siirretään Agoran kaapista ainejärjestötilan kaappiin. 
12. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22. 
 
 
 
________________________ _________________________ 

 
puheenjohtaja kokouksen sihteeri 
 


