
Magna Carta ry:n hallituksen kokous / Magna Carta's board meeting 
Koivisto 03.05.2018 klo 16:00 / Koivisto 03.05.2018 at 4 PM 
 
Paikalla / Present: 
 

Nick Bursiewicz, puheenjohtaja / chair 
Lilli Tiainen, sihteeri / secretary 
Aino Huovinen 
Kaisa Maunuaho 
Anni Tolonen (poistui kohdassa 8) 
Jyri Väisänen 
Sofia Blomquist 
Monika Ryyttäri 
Matias Mäki-Kuutti (saapui kohdassa 3, lähti kohdassa 8) 
Heikki Puskala (saapui kohdassa 3, lähti kohdassa 8) 
Satu Berggren (saapui kohdassa 3) 
Vili-Oskari Körkkö (saapui kohdassa 6) 
Piia Suoranta (saapui kohdassa 8) 

 
1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order 
Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 16:11. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum 
Kokous on kutsuttu paikalle ajallaan, ja hallituksesta on yli puolet paikalla, joten kokous on 
päätösvaltainen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen / Approval of agenda and 
approval of the minutes of the previous meetings 
Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: 
NMES-tapahtuman päivämääräksi muutetaan 13.-15.4.2018.  
 
4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members 
Ei uusia jäseniä. 
 
5. Ilmoitusasioita / Announcements 
Ei ilmoitusasioita. 
 
6. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report 
Tapaaminen Sirpa Leppäsen, Saara Vuolteen ja Helena Höylän kanssa 26.4. Tapaaminen meni hyvin, 
keskustelua poissaolokäytännöiden viestimisestä (eli ei välttämättä tipu kurssilta jos 2 poissaoloa 
ylittyy, vaan opiskelijoiden tulee olla rohkeasti yhteydessä kurssin opettajaan), itsenäisen työskentelyn 
mahdollisuuksista ja kurssi-ilmoittautumisesta. Practical Grammar -kurssiin on tulossa muutoksia, joita 
tehtäessä hallopedien palaute otetaan huomioon. Palautetta annettiin myös Exploring Grammar- ja 
Grammar in Use -kursseista, joiden suoritustapoja opiskelijat eivät ole kokeneet aivan 
tarkoituksenmukaisiksi. 
 
Henkilökunnalle esiteltiin idea Magna-infosta fuksiviikolla. Kyseessä olisi siis päivällä pidettävä info, 
johon tutorit vievät fuksit. Infossa käytäisiin läpi ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen perusteet sekä 
tarkemmin, mitä Magna tekee. Infolla saisi fuksit hyvin kärryille kaikesta olennaisesta ja mahdollisesti 
uusia ainejärjestöaktiiveja mukaan heti vuoden alusta. Henkilökunta suhtautui ideaan myönteisesti ja 



tila varataan heti kun ajankohta on selvillä. Infoon osallistuisi puheenjohtaja ja yksi tai kaksi muuta 
hallituksen jäsentä.  
 
JYYn toiminta-avustus on jaettu. Magna sai avustusta 200 euroa. Y-tunnusta on myös haettu 
Magnalle ja sen pitäisi tulla parin päivän sisään. 
 
Tulevan syksyn toimintaa ideoidaan myöhemmin kohdassa 8. Puheenjohtaja kannustaa kaikkia 
hallituslaisia pohtimaan kesän aikana oman sektorinsa toimintaa keksimällä yhden tai kaksi uutta 
konkreettista ja toteuttamiskelpoista ideaa. Syksyllä pidetään yhdessä huoli siitä, että idea toteutetaan, 
mutta päävastuu jää sektorivastaavalle. Vastaavien olisi hyvä pohtia myös keinoja, miten toimintaa voi 
kehittää tulevan hallituskauden aikana. Pidetään syksyn ajan TOSU2019 mielessä niin saadaan 
hienoja kehittämisideoita, joita seuraava hallitus voi hyödyntää.  
 
7. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report 
 
Silliksellä myytiin laulukirjoja, kangaskasseja, sekä muutamia haalarimerkkejä.  
 
Tilin saldo tällä hetkellä 4375,45 euroa, käteisvarat mukaan laskettuna. Karkea arvio syyslukukaudelle 
on n. 4700 euroa. Muutama tapahtumamaksu keväältä puuttuu vielä. 
 
Kun Y-tunnus saapuu, Magna vaihtaa pankkia. MobilePayn käyttöönottoa pohditaan, sillä se olisi hyvä 
olla syksyn Merkkimarkkinoilla käytössä (kuten monella muulla ainejärjestöllä), mutta pankin vaihto on 
hoidettava ennen tätä. Hallitus keskusteli MobilePayn käyttöönotosta, ja päättää ottaa sen käyttöön 
pankin vaihdon jälkeen. Magnan tapahtumilla kulut tulevat olemaan min. 6 snt/maksutapahtuma, mutta 
jäävät sen verran alhaisiksi, että MobilePayn käyttöönotto on kannattavaa. 
 
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approval of possible receipts 

 
Korvataan Kaisa Maunuaholle 15,10 euroa YK:n Euroviisujen koristeluista ja palkinnoista. 
Korvataan Aino Huoviselle 30,00 euroa Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlakuluista. 
Korvataan Aino Huoviselle 13,46 euroa kokouseväistä. 
Korvataan Sofia Blomquistille 23,40 euroa vuosijuhlien koristeluista. 

 
 

8. Ideoita tulevalle syksylle / Brainstorming for next fall 
 
Kokouksen paikallaolijat jakautuivat kahteen ryhmään viidentoista minuutin ajaksi ja ideoivat 
tapahtumia tulevalle syksylle. Alla lista ideoita, joita nousi keskusteluissa esiin: 

- Fuksifutis 
- Linkin, ESN:n ja YK:n kanssa Star Wars -sitsit 
- Tuesday Club Boomboxilla -kokeilu (ei syksyn ensimmäinen TC) 
- Muutenkin pelailua Boomboxilla 
- Magnan Jami-ilta 
- Esim. Halloweensitsit Parkun ja Fokuksen kanssa (ilmaisseet kiinnostuksensa yhteisiin 

sitseihin) 
- Kirkkopuistohengailu fuksien ja vanhempien opiskeliioiden kanssa 
- Kiitospäivänä jotain tapahtumaa, esim. Brunssi / päivällinen / nyyttärit  
- Lajikokeilu - curling Peurungalla 
- Fuksibilis 
- Retki lähelle Jyväskylää, ulkoilua 
- Sieniretki 



- Magnan kello viiden tee 
- Juomienmaisteluilta esim. Teerenpelissä 
- Fuksipassi 
- Grillailua Kortepohjassa, saunomista 
- Magnan frisbeegolfia 
- Käynti löytöeläintalolle tai jollekin eläintilalle, mahdollisesti yhteistyössä toisen ainejärjestön 

kanssa 
- Excursio keväälle 
- Kesämiitti magnalaisille 
- Magnan olympialaiset 

 
Magna keskustelee ja aikatauluttaa mahdollisia tapahtumia ennen syksyä. Kesämiitistä ja sen 
mahdollisesta ajankohdasta laitetaan kyselyä Magnan Facebook-ryhmään. Sofia ottaa vetovastuun 
fuksipassin toteuttamisesta.  
 
Fuksiviikkojen 3.-14.9.2018 tapahtumat: 

- Varaslähtö lukukauteen sunnuntaina 2.9.  
- Kirkkopuistohengailu maanantaina 3.9. 
- Tuesday Club tiistaina 4.9. 
- Kaupunkisuunnistus keskiviikkona 5.9. 
- Boomboxilla pelailua (poikkarietkot) torstaina 6.9. Lilli varaa klo 17-22. 
- Opinkiven saunalla hengailua perjantaina 7.9. Kaisa varaa klo 17-23. 
- Fuksifutis tiistaina 11.9. Kampuksen kentällä. Kaisa varaa klo 16-20. 
- Juomienmaistelua Teerenpelissä  keskiviikkona 12.9. Sofia tiedustelee. 
- Grillailua Kortepohjassa torstaina 13.9. Varataan Lillukka ja grillikatos. Sofia varaa klo 18-01. 

 
 Fuksiviikon aikataulu liitetään mukaan fukseille lähetettävään kirjeeseen. 
 

- Rastirata Laajavuoressa tiistaina 18.9. Tapsat hoitaa.  
- Tuesday Club Boomboxilla tiistaina 2.10. Lilli varaa klo 18-24. 
- Fuksisitsit keskiviikkona 3.10. Helena-salissa. Kaisa varaa klo 16-23. 

 
- Käynti löytöeläintalolle tai jollekin eläintilalle, Sofia selvittelee.  

 
9. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members 
Alumni: Ryhmässä edelleen 57 jäsentä. Ryhmää pyritään aktivoimaan vielä kevään/kesän aikana. 
Syksylle voisi kehitellä jonkinlaista somenäkyvyyttä alumneille ja näin lisätä tiedon- ja kokemuksien 
välitystä ja keskustelua alumnien ja nykyisten opiskelijoiden välillä. Alumnien kokoontumisajot siirtyvät 
syksylle.  
Kehy: Edellinen valiokunnan kokous oli 18.4. ja seuraava on 9.5. Yhteistyö Aurora Borealis ry:n 
kanssa käynnistynyt. Eritreasta ei ole kuulunut mitään, vaihtoehtoja tutkitaan. Vappupullo-kampanja 
jatkuu 6.5. asti. 
Kopo: Seuraava opinto- ja tiedevaliokunnan kokous 8.5. Magnan kopotoiminta on ollut aktiivista. 
KV: Valiokunnan kokous oli 2.5. Valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Vilma Torppala (Astérix ry/YK). 
Excellence in International Affairs -kilpailussa tänä vuonna myös henkilökuntakategoria. Puhetta 
uusien kv-opiskelijoiden tavoittamisesta paremmin ainejärjestöjen puolesta syksyllä. Magnan 
kv-vastaava toimii syksyllä kv-tutorina, joten yhteys kansainvälisiin opiskelijoihin on. Seuraava kokous 
19.9.  
Liikunta: Kevään viimeinen valiokunnan kokous oli 16.4. Mielenterveyspäivän luontoretki järjestettiin 
18.4, tapahtuma oli onnistunut. Kevään JYY Cooper jouduttiin perumaan lumitilanteen vuoksi. 



Plogging -tapahtuma 8.5., jossa lenkkeillään ja kerätään roskia. Facebookiin on perustettu JYYn 
kesäliikkujat -ryhmä. Kevään viimeinen palloiluvuoro on 16.5.  
Merkit: Kolme tilausta haalarimerkkitorilta. Merkkimyynti kevään Merkkimarkkinoilla oli vilkasta. 
Sopo: Kevään viimeinen valiokunnan kokous oli 18.4. Muut sopot kertoivat tapahtumistaan, kuten 
verenluovutus-tempauksistaan. Magna voisi järjestää syksyllä oman verenluovutuskampanjan 
#magnaluovuttaa. 
Kelan kesäopintotuesta ja asumistuesta tulossa asiaa. Sopovastaava laittaa tiedustelua jäsenille 
mahdollisista kysymyksistä ja mieltä askarruttavista asioista tähän liittyen sähköpostin ja Facebookin 
kautta.  
Workshopeissa on pohdittu sopo-asioita, joita yleispoliittisessa linjapaperissa tulisi huomioida. JYYn 
yhdenvertaisuuskysely on valmistumassa ja Magna jakaa kyselyä omilla viestintäkanavillaan sen 
valmistuttua. Magnan sopo-kopo-tapahtuma olisi tarkoitus järjestää syksyllä. Fuksien olisi hyvä saada 
jo aikaisessa vaiheessa tietoa sopo- ja kopo-asioista. Seuraava valiokunnan kokous syyskuussa. 
Tiedottaja: Nettisivujen maksulliseen versioon siirtymiseen tarvitaan pankkikortti tai PayPal-tili. Pankin 
vaihtamisen yhteydessä Magna saa oman pankkikortin, jolla tämä asia hoituisi. Hallitus keskusteli 
asiasta ja päättää, että nettisivujen maksulliseen versioon siirrytään pankin vaihtamisen jälkeen. 
Somen oletetaan hiljentyvän lukukauden päättyessä, mutta ideoita myös kesän ajalle otetaan vastaan. 
Nettisivuja työstetään. Tarkoituksena olisi tehdä välilehti, josta löytyisi erityisesti fukseille hyödyllistä 
tietoa. Tiedottajan pestiin on löydettävä jatkaja syksylle nykyisen tiedottajan lähtiessä vaihtoon. 
Magnan toimihenkilö Aleksi Voutilainen on esittänyt tähän mahdollisen kiinnostuksensa.  
Vpj: Ei uutta kerrottavaa.  
Ympäristö: Seuraava valiokunnan kokous 3.5. Sotkuton päivä tapahtuma 8.5. 
 
 
10. Tapahtumat / Events 
 

a) Menneet tapahtumat / Past events 
13.-15.4.2018 NMES: Oli kivaa. Oli magnalaisia. 
18.4.2018 YK:n Euroviisut: Haetaan YK:lta avustusta jälkikäteen. Kivaa oli. Sopivasti 
osallistujia. Astérix voitti (Magna ei voittanut eli voitti).  
23.4.2018 Vappusitsit Linkin kanssa: Sitsit sujuivat erinomaisesti, järjestelyvastuuta Magnalla 
ei juuri ollut. Kivat sitsit. 
25.4.2018 Merkkimarkkinat: Magna myi myös YK:n merkkejä. Merkkien lisäksi myös 
kangaskasseja ja laulukirjoja meni hyvin kaupaksi.  
 
b) Tulevat tapahtumat / Future events 
Käsiteltiin kohdassa 8.  

 
11. YK / The Union of Language Students 
Ulkoilutapahtuma tänään 3.5. klo 19 alkaen. Passionin ja Club Escapen yhteistyösopimuksia 
neuvotellaan uudelleen tällä hetkellä, ja tarkoitus olisi siirtää ne kattojärjestön nimiin, jolloin edut 
kuitenkin tulisivat myös jäsenjärjestöille. YK:n haalarikoordinaattori Anna Forsstedt hoitaa 
yhteishaalaritilausta KiVi-ainejärjestöille. Haalarisovitus on tarkoitus järjestää ensimmäisellä viikolla. 
Haalarisponsseja neuvotellaan parhaillaan. 
 
12. META / AOB 
Hallituksen kv- ja liikuntavastaavalla oli eilen synttärit. Laulettiin. Hallitus onnittelee. 
 
13. Kokouksen päättäminen / Adjournment 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:11.  
 



 
 


