Magna Carta ryn hallituksen kokous
24.1. Klo 14.00. paikassa Viisasten kivi
Paikalla:

Nick Bursiewicz, puheenjohtaja
Piia Suoranta, sihteeri
Lilli Tiainen (poistui kohdassa 8)
Jyri Väisänen (poistui kohdassa 8)
Aino Huovinen
Jonne Pakarinen (poistui kohdassa 8)
Satu Berggren
Kaisa Maunuaho
Laura Poranen
Sofia Blomquist (poistui kohdassa 8)
Sara Nousiainen
Anni Tolonen
Emmi Aalto (saapui kohdassa 3)

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:15
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; 30.1. Merkkimarkkinat, helmikuun Passionin palkintositsit, Magnan
vuosijuhlasitsit, ESN:n sitsien päivämäärä tarkennettu huhtikuulle, Haalarinkastajaisitsit
muutettu muotoon Haalarisitsit Tosineen kanssa sekä Ystävänpäivän kahvitus muutettu
muotoon Hugs & Mugs. Lisätään myös Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlat, Anglica ry:n
vuosijuhlat sekä JYYn vuosijuhlat. Lisätään tapahtumiin Haalarimerkkien ompeluilta.
Lisätään tapahtumiin JYYn järjestöseminaari.
4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members
Hyväksytään yksi uusi jäsen.
5. Ilmoitusasioita/ Announcements
Laura Poranen ja Kaisa Maunuaho lähtevät 29.1. Mainostamaan KiVi-laitosta Vaasaan.
Mukaan lähtee myös kaksi edustajaa JYYltä.

6. Talous & merkit/ Finance & badges

Lopullinen päätös pankin vaihdosta. Danske Bankia harkittu, toinen vaihtoehto Osuuspankki.
Danske Bankkiin päädyttäessä on yhdistyksen toimitettava pöytäkirja, jossa luovutettu
nimenkirjoitus- ja tilinhallintaoikeus sekä yhdistyksen säännöt. Pohdintaa Danske Bankin
tilinhoitomaksuista. Danske Bankilla on erikseen “yhdistykselle” sopiva vaihtoehto. Jos
yhdistys avaa tilin Danske Bankilla, on mahdollisuus myös saada kortti käyttöön. Hallitus
harkitsee, että pidetään hallituksen kesken iltakoulu asiasta ja tehdään päätös seuraavassa
hallituksen kokouksessa. Kannatetaan. Rahis kyselee rahisten tapaamisessa muiden
kokemuksia.
Merkkisektorilla hiljaista, tilauksia ei ole tullut suuria määriä. Lähitulevaisuudessa on
tarkoitus laittaa mainostus haalarimerkkitoriin ja järjestää haalarimerkkien ompeluilta. Uusi
merkki tilataan vuosijuhlamerkin kanssa samassa tilauksessa maaliskuun aikana.

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts
Korvataan Nick Bursiewiczille 12,92 euroa kokouseväistä.
7. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members
Alumni: Facebook-ryhmässä tehdyssä kyselyssä siitä mitä alumnit haluaisivat tapahtuvan,
sai suurinta suosiota (kuusi ääntä) “Magna-alumnien kokoontumisajot”. Muita ideoita voisi
olla myös “alumniaamiaiset” - kuulostaa hauskalta mutta itse sisältö on vielä vähän auki.
Vuosijuhlien päivämäärää mainostetaan lähiaikoina alumnien Facebook-ryhmässä, alumnit
ovat tervetulleita juhlimaan.

Kansainvälisyys: Kv-valiokunnan ensimmäinen kokous oli 23.1. Magna voitti Excellence in
International Affairs -palkinnon viime vuoden mainiosta toiminnasta! Massia, palkinnosta
lisää tietoa myöhemmin. Magna järjesti viime vuonna vaihtoinfotilaisuuden englannin
opiskelijoille, jossa oli paikalla koulutussuunnittelija sekä opiskelijoita kertomassa omista
kokemuksistaan. Samanlainen tapahtuma olisi hyvä järjestää myös tänä vuonna. Hallitus
aloittaa suunnittelun ja pyrkii järjestämään infon helmikuun aikana.
Kehy: Valiokunnan ensimmäinen kokous on 24.1. Valiokunnassa on uudet tuulet
yhteistyöprojektien kanssa ja näistä kuullaan lisää seuraavassa kokouksessa.
Kehylounasliput ovat edelleen olemassa, mutta lahjoituskohde on vaihtunut. Kehykahvien
järjestämistä ja ajankohtaa mietitään. Magnan uudet vastaavat kehittelivät myöskin ideaa
säännöllisestä dokumentti-illasta, tämä pidetään mielessä.
Kopo: Seuraava opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 30.1. Klo 16.15. Tulossa myös
Kopo-cocktail 1.2. Agora Deltalla klo 14-16. Verkostoitumista ja pohdintaa yhdessä erilaisista
keinoista ainejärjestöjen kopojen ja hallopedien yhteistyön parantamiseksi. Tammikuun 15.
päivä oli pedagogisten johtajien kokous Viisasten Kivellä, johon myös Magnan
puheenjohtaja osallistui. Seuraava kokous on maanantaina 12.2.
Uusi siirtohaku Vaasalaisille 6.2. - 16.2. Kielten opetusta järjestetään Vaasassa enää vain
kolme vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että merkittävä määrä opiskelijoita ei ehdi valmistumaan

siihen mennessä. Tällä hetkellä opiskelijoiden tulevaisuus on siis vaakalaudalla ja on
epäselvää siirtyvätkö opiskelijat Jyväskylään. Pääsykoeuudistus häämöttää. Uudistuksessa
puhututtaa muun muassa etukäteen luettavat materiaalit ja näiden pois jättäminen sekä
lukiolaisten YO-todistus pisteytys yliopistoon haettaessa jos muutoksia tehdään.
Magnan sopo-kopo toiminta olisi tarkoitus saada käyntiin tämän vuoden alussa. Hyvä
ensimmäinen tapahtuma olisi matalan kynnyksen kahvihetki, jossa vastaavat esittäytyvät ja
jäsenistöllä on mahdollisuus kysellä ja heitellä ideoita. Tapahtumapaikkaa pohditaan.

Liikunta: Liikuntavaliokunnan ensimmäinen kokous pidetään 31.1. Kieltenlukijoiden
palloiluvuoro pyörähtänyt kevään osalta käyntiin. Yo-liikunnalta ei välttämättä saada
pehmopalloja polttopalloon, joten YK:n on ehkä aiheellista ostaa pallot, jotta voidaan pitää
laji kalenterissa. Hallitus ideoi jonkinlaista talviliikuntapahtumaa, esimerkiksi luistelua tai
pulkkamäkireissua. Tapahtuman suunnittelussa pitää ottaa huomioon se, että kaikilla
opiskelijoilla ei välttämättä ole oikeita varusteita.

Puheenjohtaja: Magnan hallitus on järjestäytynyt ja perehdytetty. Katse siirtyy kohti tulevaa
kevättä. Nimenkirjoitusoikeudet siirretään uusille toimijoille mahdollisimman paljon.
Henkilökunta julkaisee palautekyselyn englannin opiskelijoille perjantaina 26. päivä. Hallitus
kävi kyselyn läpi perehdytyksen ohessa ja mainostaa kyselyä ahkerasti Magnan
sähköpostilistalla, Facebook-ryhmässä ja muissa sosiaalisen median kanavissa.
Palautekeskustelu on keskiviikkona 21.1. Klo 12. Tilaisuuteen etsitään kiinnostuneita
osallistujia.
KiVi-laitoksen puheenjohtajien kesken on tarkoitus järjestää tapaaminen jossain vaiheessa
maaliskuusta ja avata keskustelu yhteistyöstä ja YK:n roolista. Pedajohtajien tapaamiset
jatkuvat keväällä. Kevään ensimmäinen tapaaminen oli 15.1. Muut tapaamiset ovat 12.2.,
12.3., 9.4. ja 4.5. Pyritään käyttämään nakkilistaa aktiivisemmin tällä kaudella. Nakkilista on
todettu hyväksi tavaksi tehdä työnjakoa, seurata tehtävien etenemistä, sekä asettaa
deadlineja tehtäville.
Some & Tiedotus: Netti_akka huutelee: Hallituslaisten kuvat ja esittelyt olisi hyvä saada
nettisivuille mahdollisimman pian, mielellään kuun loppuun mennessä. Driveen tehdään
yhteinen dokumentti, jonne kaikki voivat lisätä omat esittelytekstinsä englanniksi. Mallia voi
katsoa edellisistä esittelyistä. Nettisivut ovat tällä hetkellä ilmaiset, mutta maksulliseen
versioon siirtymistä harkitaan. Neljän euron kuukausimaksulla saataisiin esimerkiksi sivun
osoitteen muutos muotoon magnacartary.com (nykyisin magnacartary.wordpress.com),
mainokset pois, ja enemmän mahdollisuuksia sivujen kehittämiseen (mm. useampia
ulkoasuja, oma sähköposti, enemmän muistia). Nettisivuille on tarkoitus lisätä uusien
yhteistyökumppanien sekä Reilun kaupan logo ASAP. Myöskin jonkinlainen sivu jossa
linkataan jäsenistö ainakin ympäristöoppaaseen, opiskelijan oikeuksiin, tasa-arvo ja
yhdenvertaisuusoppaseen olisi hyvä kehitellä. Nettisivuille lisätään myös tiedot
toimihenkilöistä sekä magnalaisista JYYn edustajistossa.
Hallitusesittelyt Instagramissa aloitetaan kuun lopussa 30.1. Esittelyistä ja niiden
aikataulusta puhutaan tarkemmin Slackin puolella.

Sopo: Ensimmäinen sopovaliokunnan kokous pidetään maanantaina 29.1., klo 16.15.
Tulossa Hyvinvointihulinat (Well-being hulabaloo), jotka alkavat 13.2. Sopo jakaa tarkempaa
tietoa kun sitä tulee. Magnan soposektorilla tulossa Hugs & Mugs 14.2., joka järjestetään
toista kertaa ja näillä näkymin taas Agoran aulassa. Tapahtumaan kysytään Heikkiä ja
possupukua. Tarkoituksena halien jakaminen, kahvittelu ja terveisten kerääminen. Laitetaan
nakkilistaan työnjako. Sopo-kopo toiminnalle olisi hyvä keksiä nimi, jotta erotutaan toisten
ainejärjestöjen “Sopo-kopo viihdyttää” nimisestä toiminnasta. Mahdollisia tapahtumia:
Pentuterapiaa / Magnan omat koiruudet, laskiaisrieha, ks. myös Kopo ylempänä. Seuraava
VeriRyhmä-ekskursio pidetään alustavasti maaliskuun puolessa välissä #magnaluovuttaa.
Ensi kokouksessa otetaan esille JYYn tasa-arvo ja yhdenvertaisuusopas, niin että
hallituslaiset tutustuvat oppaaseen etukäteen itsenäisesti. Tehdään myös
toimintasuunnitelma hallituksen sisällä esiintyvien ongelmien tai kismojen esiintymisen
varalta.
Ympäristö: Valiokunnan ensimmäinen kokous 1.2. Ympäristövastaavat ovat pitäneet
Magnan puheenjohtajalle puhuttelun Reilun kaupan kahvista ja sen puutteesta. YK-vastaava
ottaa saman asian esille seuraavassa YK:n kokouksessa, kuten myös kierrätysastioiden
puutteellisuuden ainejärjestötilassa. Lilli Tiainen uhraa oman lukollisen rasiansa mahdollisten
tölkkien ja pullopanttien rahojen säilytystä varten. Magna ideoi myös luontoretkeä.

8. Tapahtumat / Events
a. Menneet tapahtumat
09.01. Tuesday Club: Paljon porukkaa ja hyvä tunnelma.
11.01. Gaming at Boombox: Paljon porukkaa ja hyvä tunnelma.
19.-20.01. JYYn järjestöseminaari: Paljon porukkaa (aka kaikki hallituslaiset pääsivät
paikalle) ja hyvä tunnelma.
b. Tulevat / Future events
30.01. Merkkimarkkinat: Mainostetaan tapahtumaa Magnan Facebook-ryhmässä.
Päätetään Slackin puolella ketkä hallituslaisista menevät paikalle.
06.02. Tuesday Club: Eventti julkaistaan mahdollisimman pian. Tapahtuma
järjestetään Passionissa.
08.02. Englanti vs. Ranska -sitsit: Saatiin vihdoinkin Passionilta sitsitarjous
#räjäjyrihoitaa. Näillä näkymin valintana on menut, joista toinen maksaa 16€ ja toinen
11€. Tyyrihköä menoa ottaen huomioon KiVi-laitoksen sopimuksen Passionin kanssa.
Osallistuja kiintiö on 50 ja tämä jaetaan puoliksi Astérixille ja Magnalle. Tätä voidaan
tarvittaessa nostaa 55-60:een. Astérixilta toastina Sohvi Kalaja. Hallitus pyytää Topias
Kähärää toastiksi Magnan puolelta.

xx.02. Haalarimerkkien ompeluilta: Varataan Boombox 07.02. Pientä purtavaa
tarjotaan.
14.02. Hugs & Mugs: Työnjako nakkilistaan.
15.02. Haalarisitsit Tosineen kanssa: Helena-salissa, kiintiö maksimissaan 80.
Alkoholillinen hinta 14€. Ehdotetaan Tosineelle kokonaista pizzaa per osallistuja

puolikkaan sijasta. Ehdotetaan myös, että jatkojen lipunmyyntivuorot järjestetään
vuorotellen. Rahaliikenne menee Magnan kautta. Magnalta toastina Laura Poranen.
21.02. Englannin oppiaineen palautetilaisuus: Hallitus osallistuu ja etsii muita
osallistujia.
21.02. Mahdolliset sitsit Corpuksen ja JIOn kanssa: Eivät toteudu.
24.02. Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlat: Edustamaan Magnaa lähtevät Lilli Tiainen ja
Aino Huovinen. Budjetoidaan aineettomaan lahjaan 30 euroa.
xx.02. Hääpäiväsitsit: Ei uutta tietoa. Tätä kehitellään.
xx.03. Passionin palkintositsit: Saatiin sähköpostiosoite, johon ilmoitetaan päivämäärä,
jolloin halutaan sitsata Passionissa.
xx.03.Saint Patrick's Day Pub Crawl: Ollaan yhteyksissä viime vuoden järjestäjiin.
17.03. Anglica ry:n vuosijuhlat: Edustamaan Magnaa lähtee Nick Bursiewicz ja Jonne
Pakarinen. Budjetoidaan aineettomaan lahjaan 30 euroa.
24.03. JYYn vuosijuhlat: Piia Suoranta lupautuu alustavasti lähtemään Magnaa
edustamaan.
Xx.03. Magnan vuosijuhlasitsit: Ajankohtaa ja tapahtumapaikkaa pohditaan.
07.04. Magnan vuosijuhlat: Juhlapaikkana todennäköisesti Priimus. Päivämäärästä on
infottu Magnan Facebook-ryhmässä.
xx.04. Vappusitsit ESN:n ja Sanen kanssa: Vappuviikolla. Tarkka päivämäärä on vielä
auki. 25.4. ei käy Sanelle ja 26.4. on Jyväsmetro. Jatketaan suunnittelua ja
yhteydenpitoa ESN:n ja Sanen kanssa. Mietitään mahdollisesti myös muita
tapahtumavaihtoehtoja.
9. YK / The Union of Language Students
Uusi hallitus ja toimihenkilöt valittu! Uuden kattojärjestön perustamista kartoitetaan, siitä
lisää myöhemmin.

10. META / Other matters
ESC vippien toiminnassa havaittu ongelmia. NMES:in päivämäärä ei ole vieläkään tiedossa.
11. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:01

________________________

_________________________

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

