
Magna Carta ry:n hallituksen kokous / Magna Carta's board meeting 
Viisasten Kivi 11.04.2018 klo 17:50 / Viisasten Kivi 11.04.2018 at 5:50 PM 
 
Paikalla / Present:  
 

Nick Bursiewicz, puheenjohtaja / chair 
Piia Suoranta, sihteeri / secretary 
Jonna Kauria (poistui kohdassa 7) 
Sofia Blomquist 
Sara Nousiainen 
Jonne Pakarinen 
Jyri Väisänen 
Aino Huovinen 
Kaisa Maunuaho 
Anni Tolonen 
Satu Berggren (poistui kohdassa 7) 
Lilli Tiainen 
Laura Poranen (saapui kohdassa 9) 

 
1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:08. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen / Approval of agenda and 
approval of the minutes of the previous meetings 
Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: lisätään päivämäärät kohtaan 9, otsake Budjetoinnit 
kohtaan 7, sekä 25.04. Merkkimarkkinat tuleviin tapahtumiin. 
 
Hyväksytään pöytäkirjat 1/2018, 2/2018 sekä 21.03.2018. Hyväksytään kauden 2017 pöytäkirjat 
10.02., 10.03., 05.04., 03.05., 15.09., 11.10., 30.10., 22.11., 11.12., 27.03., 27.11., 31.01., 15.09., ja 
14.12. 
 
22.11. Pöytäkirja hyväksytään seuraavin muutoksin: muutetaan Kaisa Maunoaho muotoon Kaisa 
Maunuaho. 
 
4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members 
Hyväksytään 3 uutta jäsentä. 
 
5. Ilmoitusasioita / Announcements 
Vujuista on tullut paljon positiivista palautetta. Ei muita ilmoitusasioita. 
 
6. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report 
Yhteistyötä oppiaineen henkilökunnan kanssa on jatkettu. 19.3. Keskusteltiin opinto-ohjauksen 
tarpeesta, paikalla myös Saara Vuolle ja Tiina Suominen. Käytiin myös läpi laitoksen ohjauskarttaa, 
jota Magna kommentoi aikaisemmin iltakoulussaan. Keskustelua myös mahdollisen ohjauskurssin tai 
seminaarin järjestämisestä ja opiskelijoiden tiedottamisesta. (Katso myös kohta 8.) 
 
Hallopedi Ira Vainikainen on ollut yhteydessä practical grammar -kurssin muutoksia koskien. Hän ja 
muut ovat huolissaan tulevan tasokokeen vaikutuksista kurssin suorittamiseen. Muutoksia koskeva 



teksti on osittain epäselvä ja sisältää huolestuttavia lisäyksiä. On mm. Epäselvää saako alkutestin 
perusteella numeroarvosanan vai pelkän suoritusmerkkinen ja miten tämä vaikuttaa kurssin 
arviointikriteereihin. Lisäksi on huoli siitä, että jos suurin osa opiskelijoista pääsee kurssista läpi pelkän 
alkutestin perusteella, miten käy niille jotka jäävät kursseille. Näistä huomioista on laitettu viestiä Sirpa 
Leppäselle. Seuraava tapaaminen Sirpa Leppäsen ja Saara Vuolteen kanssa 26.4. 
 
Ensi syksyn toimintaa aletaan suunnittelemaan. Pyritään järjestämään paljon tapahtumia jäsenistölle. 
Suositaan edelleen yhteistyötapahtumia. Hallituksen taakka tulee muutenkin olemaan kevyempi, 
koska ei ole St. Patrick’s Pub Crawlia, vuosijuhlia, Euroviisuja ja vastuu fuksiaisista jaetaan toisen 
vuoden opiskelijoille ja vastuu pikkujouluista fukseille. Liikuntatapahtumia olisi kiva saada lisää, 
pidetään esimerkiksi futis ja aikaisemmat lajikokeilut mielessä. Lautapeli-illat havaittiin viime 
fuksiviikolla hyväksi. Tutoreihin täytyy ottaa yhteys hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. Syksylle 
voisi kehitellä fuksipassin. Fukseille olisi myös hyödyllistä pitää muiden infojen lisäksi vapaamuotoinen 
info Magnasta ja sen toiminnasta. Info olisi hyvä tilaisuus innostaa fukseja, esitellä hallitus ja myydä 
Magnan tuotteita. 
 
YK:n yritysyhteistyöneuvottelut etenevät. Mietittiin miltä halutaan, että Magnan yritysyhteistyö näyttää. 
Nopeaa ja ystävällistä viestintää arvostetaan ja tämä on toiminut hyvin Passionin ja Escapen kanssa 
tähän asti. Kannatetaan yhteistyön jatkamista Escapen kanssa. 
 
Y-tunnus täytyy vielä hankkia pankin vaihtamista varten. Asia hoidetaan mahdollisimman nopeasti. 
 
Tästä kokouksesta lähtien otetaan käyttöön tarkempi budjetointi. 
 
7. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report 
Tili tällä hetkellä plussan puolella. Tämä johtuu lähinnä jäsenien vuosijuhlamaksuista. Menneistä 
tapahtumista vielä osa osallistumismaksuista saamatta, muistutuksia on lähetetty. Pidetään 
mahdollisesti iltakoulu, jossa taloustilanne ja kevään tapahtumat esitellään tarkemmin hallitukselle. 
Muistutetaan tarkkuudesta kulukorvauksien kanssa: Hakemukset ja tositteet/kuitit mielellään samaan 
aikaan toimitettuina. 
 
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approval of possible receipts 
Korvataan Lilli Tiaiselle 6,15 euroa vuosijuhlafiltterin maksusta. 
Korvataan Lilli Tiaiselle 129,00 euroa vuosijuhlavihkojen maksusta. 
Korvataan Jonne Pakariselle 11,48 euroa kokouseväistä. 
Korvataan Nick Bursiewiczille 12,88 euroa kokouseväistä. 
Korvataan Reeta Karjalaiselle 120,00 euroa vuosijuhlien koristelukuluista. 
Korvataan Piia Suorannalle 47,50 euroa SUB ry:n vuosijuhlamaksusta ja -lahjasta. 
Korvataan Aino Huoviselle 28,03 euroa vuosijuhlavalokuvaajan palkkiokuluista. 
Korvataan Laura Poraselle 157,00 euroa Trampolinparkin maksusta. 
Korvataan Laura Poraselle 19,57 euroa vuosijuhlakahvien tarjoiluista. 
Korvataan Kaisa Maunuaholle 327,45 euroa vuosijuhlien haalarimerkkitilauksesta. 
Korvataan Kaisa Maunuaholle 87,75 euroa haalarimerkkien postituskuluista. 
Korvataan Kaisa Maunuaholle 208,50 euroa sitsien pizzatarjoiluista. 
Korvataan Anni Toloselle 6,00 euroa sitsivihkojen tulostuskuluista. 
Korvataan Anni Toloselle 61,00 euroa Pub Crawlin tapahtumapassikuluista. 
Korvataan Anni Toloselle 27,30 euroa sitsien juomakuluista. 
Korvataan Anni Toloselle 19,32 euroa sitsitarvikkeista. 
Korvataan Sofia Blomquistille 53,80 euroa sitsien juomakuluista. 
Korvataan Sofia Blomquistille 32,31 euroa Hugs & Mugs tapahtuman tarjoilukuluista. 
Korvataan Sofia Blomquistille 60,05 euroa silliaamiaisen tarjoilukuluista. 



Korvataan Sofia Blomquistille 7,99 euroa vuosijuhlien nimikylttitarvikkeista. 
Korvataan Jonna Kaurialle 15,12 euroa silliaamiaisen tarjoilukuluista. 
Korvataan Jonna Kaurialle 25,95 euroa vuosijuhlien tarvikekuluista. 
Korvataan Jonna Kaurialle 85,00 euroa sääntömuutosmaksusta. 
Korvataan Jyri Väisäselle 5,95 euroa Pub Crawlin paperikuluista. 
Korvataan Jyri Väisäselle 1,80 euroa Pub Crawlin tussikuluista. 
Korvataan Jyri Väisäselle 6,88 euroa Haalarimerkkiompelu-illan tarjoilukuluista. 
Korvataan Lilli Tiaiselle 17,20 euroa vuosijuhlasitsien tarvikekuluista. 
 
Budjetoinnit 
Budjetoidaan Euroviisuihin: 450,00 euroa 
Budjetoidaan loppuvuoden kokouseväisiin: 105,00 euroa 
Budjetoidaan vapunjälkeiseen piknikkiin: 30,00 euroa 
 
8. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members 
 
Alumni: Muutamia alumneja nähtiin Magnan vuosijuhlilla. 
 
Kehy: Banaanikampanja meneillään. Yhteistyöstä Aurora Borealiksen kanssa päätetty. Menneet 
tapahtumat sujuneet hyvin. Tulossa: Nepal night 19.4., Machines-dokkari 24.4., #vappupullo 23.4.-6.5. 
Seuraava valiokunnan kokous on 18.4. 
 
Kopo: 19.3. opinto-ohjauksen tarve -tapaaminen. Paikalle piti tulla myös muiden kielten 
ainejärjestöjen edustajia mutta lopulta edustuksessa oli vain Magna. Keskustelua 
diskurssintutkimuksen asemasta ja e-hopsin haasteista. Opiskelijoille on koottu hyödyllinen kartta, 
jonka avulla opiskelija voi itse selvittää ongelmatilanteessa sen henkilökunnan jäsenen tai tahon, 
kenen puoleen kääntyä. Lisäksi olisi tärkeää muistuttaa tämän kevään sivuainekokeista. Toisen ja 
kolmannen vuoden opiskelijoille suunnitellaan infotilaisuuksia opintojen etenemiseen liittyen. (Katso 
myös kohta 6.) 
 
9.4. pedajohtajien kokous. Isoimpana aiheena oli syksyn pääsykokeet. Englannin kieleen mietitään 
mitä kolmea muuta ainetta englannin ja suomen lisäksi painotettaisiin. Pääsykokeessa haluttaisiin 
painottaa yleistä korkeakoulukelpoisuutta substanssiosaamisen sijaan.Tämä jakoi paljon mielipiteitä. 
Jonkun suuruinen osuus hakeneista opiskelijoista valittaisiin pelkästään todistuksen perusteella. 
Hakijamäärät olivat positiivinen yllätys, varsinkin pienemmissä kielissä hakijamäärät nousivat 
tuntuvasti. Vielä ei ole varmistunut, ovatko kaikki Vaasasta siirtyvät englannin opiskelijat ottaneet 
paikkaansa vastaan. Kandipalautteen tärkeydestä muistuteltiin. 
 
Tulossa: 18.5. kello 16-18 kokous liittyen 2017 kandipalautteisiin ja 2018 kevään yhteishaun 
hakijamääriin, 25.4. kello 12 kaikille avoin laitoskokous, sekä seuraava opinto- ja tiedevaliokunnan 
kokous 17.4. 
 
Kv: Kansainvälisyys-valiokunta oli mukana järjestämässä rasisminvastaisen viikon kahvituksia viikolla 
12 ja kahvitus sujui hyvin.  
 
Liikunta: Palloiluvuorot käynnissä entiseen malliin, kevään viimeinen vuoro 16.5. Liikuntavaliokunnan 
edellisessä kokouksessa ideoitiin liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä asioita JYYn uutta linjapaperia 
varten. Valiokunta järjestää mielenterveyspäivän luontoretken Haukanniemeen yhdessä 
Korkeakoululiikunnan kanssa 18.4. Tulossa myös JYY-Cooper 25.4. klo 15-18 ja kevään viimeinen 
kokous 16.4. 
 



Merkit: Haalarimerkkitorille laitettiin myynti-ilmoitus 5.3. ja sen kautta on tullut 46 tilausta. Osa meni 
valitettavasti vanhoilla postimaksuilla, mutta asia on korjattu. Kuusi ostajaa ei ole vielä maksanut 
tilausta. Uusia merkkejä on tilattu: St. Patrick’s Day Pub Crawlin merkit saapuivat juuri ajoissa ennen 
tapahtumaa (valkoisia 200 kpl). Vuosijuhlamerkkejä tilattiin myös 200 kpl pikatoimituksella. Avada 
Kebabra -merkkejä tilattiin lisää yhdessä uuden Incredible HuK -merkin kanssa. Merkit saapuivat 9.4. 
 
Sopo: Rasisminvastainen viikko oli 19.-25.3. Epäreiluja kahvituksia järjestettiin ympäri kampusta. 
Tapahtuma oli onnistunut. Palauteviikko käynnissä (9.-15.4.). Tarkoituksena on viestiä siitä, millaista 
on kehittävä palaute, ja samalla viedä palautetta eteenpäin. Jos ainejärjestöllä on jotain kehitettävää 
palautetta, sitä voidaan koordinoida eteenpäin. Tulossa: Opiskelijahyvinvointiverkoston ”Jaksaa, 
Jaksaa?” –verkostopäivä 16.4. Ruusupuistossa. Verkosto on Nyyti ry:n ylläpitämä, kansallinen 
opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvä verkosto. Verkostopäivänä järjestetään opiskelijoiden 
jaksamiseen liittyviä työpajoja, joihin myös opiskelijat voivat osallistua. Opiskelijoiden 
mielenterveyspäivä 18.4. Tapahtumalle on julkaistu kampanjasivut, jotka löytyvät Nyytin nettisivujen 
kautta. Kampanjaan voi osallistua some-haasteena, tai osallistua erilaisiin tapahtumiin joita Nyyti 
järjestää, mutta myös opiskelijajärjestöt voivat järjestää omia tempauksiaan myötätuntoon liittyen. 
Nyyti ry:n sivuille on kerätty ideoita matalan kynnyksen tapahtumista ainejärjestöille: esim. Kehukulho, 
kehutaulu, jokin rento tapahtuma (yhteistä hengailua) tai tutustumistapahtuma. Itse kampanja on 
käynnissä 9.-20.4.2018. Voisimme esim. Halipassityyliin tuoda jotenkin myötätunnon tärkeyttä esille. 
 
Tiedottaja: Incredible HuK -haalarimerkki lisätään nettisivuille haalarimerkki-valikoimaan. 
Instagramissa on seuraajia koko ajan enemmän, tällä hetkellä 291. Kevään aikana olisi hyvä tuottaa 
sisältöä vielä Instagramiin ja esim. Snapchattiin. Nettisivuja lähdetään kehittämään kevään aikana 
esimerkiksi seuraavilla osioilla: Hyödyllisiä linkkejä, osio joka on suunnattu tuleville/uusille fukseille, 
sekä osio, josta näkyisi mitä kaikkea magnalaiset tekevät ainejärjestön ulkopuolella. Lisäksi tulisi 
päättää nettisivujen maksulliseen versioon siirtymisestä. Halvin maksullinen versio on 48,00 euroa 
vuodessa. Tähän versioon sisältyy mm. nimen kustomointi, mainosten poistuminen, enemmän 
teemoja ja enemmän tallennustilaa. Päätetään siirtyä maksulliseen versioon. 
 
Vpj: Oppiaineen keskustelutilaisuudessa oli puhetta Joen kanssa, että lähettäisimme hänelle 
kehittämisehdotuksia erityisesti perusopintojen kursseista. Ehdotukset pitäisi lähettää tämän kuun 
aikana. Tämän voisi toteuttaa iltakoulussa. 
 
Ympäristö: Keskusteltiin #vappupullo kampanjan lahjoituskohteesta. Näillä näkymin tuotot menevät 
WWF:n hankkeeseen Itämeren suojeluun. Tulossa muutamia retkeilyjä vielä kevään aikana. 
 
 
9. Tapahtumat / Events 
 

a) Menneet tapahtumat / Past events 
13.03. Tuesday Club: Järjestettiin Hemingway’sissä. 
15.03. St. Patrick's Day Pub Crawl: Yleisömenestys, lippuja myytiin 106. 
20.03. Talviliikuntapäivä: Muutamia osallistujia, vähemmän kuin odotettiin. 
21.03.Passionin palkintositsit: Makaronilaatikko oli illan puheenaihe. Osallistujia oli 32. 
Mukava meininki. 
03.04. Tuesday Club: Järjestettiin taasen Hemingway’sissä. 
04.04. Vujukahvit: Jäseniä saapui paikalle valitettavan vähän. Laulukirjat kuitenkin myivät 
hyvin. 
05.04. Vujusitsit: Osallistujia 44. Pizzat olivat kalliimpia odotettua pienemmän 
osallistujamäärän takia, joten niistä ei tullut alennusta. 
07.04. Vuosijuhlat: Hieno ilta! Onnea Magna! 



 
b) Tulevat tapahtumat / Future events 
13.-14.04. NMES 
18.04. YK:n Euroviisut: Budjetti 450€, josta 365€ menee Freetimelle pa/äänimieskuluihin. 
Lippujen hinta tapahtumaan on 4€ ja ohessa myydään Magnan merkkejä. Tällä hetkellä viisi 
ilmoittautunutta esitystä. 
 23.04. Vappusitsit Linkin kanssa: aka Lentokonesitsit. Freetimessä. Magnalta vaatii lähinnä 
järjestelyapua paikanpäälle ennen sitsejä. 
25.4. Merkkimarkkinat: Magna myy YK:n merkkiä omien lisäksi. 

 
10. YK / The Union of Language Students 
Kevätkokous ja hallituksen kokous oli tiistaina 10.4. Sääntö- ja nimenmuutokset hyväksyttiin ja 
toimitetaan eteenpäin PRH:lle pikimmiten. Magna voi ottaa YK:n ainoan haalarimerkin 
merkkimarkkinoille myyntiin jos haluaa. Päätetään, että halutaan. Toukokuun ensimmäiselle viikolle 
kaavailtiin laitoksen ainejärjestöille yhteistä ulkoilutapahtumaa, jonka jatkot olisi tarkoitus järjestää 
Club Escapessa. Näin täytämme sopimuksen ehdot kaikkien ainejärjestöjen yhteisestä tapahtumasta. 
Hääpäiväsitsien alustavaksi päivämääräksi sovittiin 25.10. Fuksiaiset ja niiden jatkot ovat 26.9. YK 
kaipailee tutorien yhteystietoja, jotta laitoksen tutorien välinen yhteistyö olisi helpompaa. Tapahtumista 
ja niiden toteutumisesta tiedotetaan vielä myöhemmin. 
 
11. META / AOB 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
12. Kokouksen päättäminen / Adjournment 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:51. 
 
 
 
 


