
Magna Carta ryn hallituksen kokous 
11.12. Klo 12.00. paikassa Viisasten kivi 
 
Paikalla: Jonna Kauria, puheenjohtaja 

Reeta Karjalainen, sihteeri 
Lilli Tiainen 
Elina Puskala 
Aino Huovinen 
Sofia Blomquist (poistui kohdassa 9) 
Suvi Saloniemi (poistui kohdassa 9) 
Piia Suoranta 
Kaisa Maunuaho 
Nick Bursiewicz 
Jyri Väisänen (poistui kohdassa 9) 
Veera Huhtala (saapui kohdassa 7, lähti kohdassa 9) 
 
 
 

 
1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:24. 

 
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 kohdaksi 
8 Yhdistyksen sääntömuutosten läpikäynti. Muutetaan myös Ympäristö-ja 
kehitysyhteistyöstrategian sekä ympäristöstrategian läpikäynti Ympäristö-ja 
kehitysyhteistyöstrategian sekä viestintästrategian läpikäynniksi. Suomi 100 -sitsien 
yhteistyökumppaneihin lisätään myös Ilmasotakoulun kadetit. Lisätään myös tapahtumiin 
9.1. Tuesday Club. 
 
 
 4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members 
Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä. 
 
5. Ilmoitusasioita/ Announcements 
Ei ilmoitusasioita. 
  
6. Talous & merkit/ Finance & badges  



Fuksit maksaneet innokkaasti haalareita. Lasku toivottavasti tulee ennen vuoden loppua. 
Syksyn sitsien maksut suoritettu. Käteisen tilitys ennen vuoden loppua. 
Viimeiset kulukorvaukset ja maksut. Muistutetaan toimittaa laskut ja kulukorvaukset!  
Pikkujoulujen tuotto ja menot epäselviä. Ei ole saatu lukuja, eikä kassaa vielä takaisin. 
 
Nordea poistaa tunnusluku-tunnistautumisen verkkopankkiin, joten tämän suhteen oltava 
yhteydessä pankkiin luultavasti uuden rahastonhoitajan toimesta.  
 
Merkkikilpailu kestää vielä tämän päivän, mutta Incredible HuK -merkki on todennäköisin 
voittaja (33 ääntä, toisella sijalla 10 ääntä). Tämän merkin voittaessa sen saattaminen 
visuaalisesti miellyttävämpään muotoon taitaisi olla tarpeen, esimerkiksi Heikki Puskala olisi 
oikein pätevä tähän työhön. 
Merkkitilaukset Facebookin Haalarimerkkitori-ryhmässä hiljentyneet.  
Vuoden 2018 ensimmäiset Merkkimarkkinat on tammikuussa. 
 
 
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts  
Korvataan Lilli Tiaiselle 75 euroa Magnan haalarimerkkien postikuluja. 
Korvataan Piia Suorannalle 16,47 euroa kehy-kahvituksen kuluja. 
Korvataan Sofia Rautiolle 31,08 euroa Magnan pikkujoulujen tarjoilukuluja. 
Korvataan Veera Huhtalalle 107,17 euroa kaverisitsien tarvikekuluja. 
Korvataan Elina Puskalalle 27 euroa #magnalainen-kampanjan sekä vaihtosnäppien 
palkintokuluja. 
Korvataan Sofia Blomquistille 22,30 euroa Magnan syyskokouksen tarjoilukuluja. 
 
7. Ympäristö- ja kehitysyhteistyöstrategian sekä viestintästrategian läpikäynti / Going 
through the environment and development co-operation strategy and 
communications strategy 
Ympäristö- ja kehitysyhteistyöstrategia esitetään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 
hallituksen tekemin pienin muutoksin. 
Viestintästrategia esitetään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa hallituksen tekemin 
pienin muutoksin. 
 
8. Yhdistyksen sääntömuutosten läpikäynti / Going through the changes to the 
association’s rules 
Esitetään sääntömuutokset ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. 
 
9. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members 
 
Alumni: Alumniryhmässä kysyttiin marraskuun lopussa palautetta tästä vuodesta ja toiveita 
ensi vuodelle ryhmän toimintaa koskien. Varsinaista palautetta ei ole tullut, mutta kyselyyn 
on tullut vastauksia neljältä alumnilta. Ideat suosituimmuusjärjestyksessä tällä hetkellä: 
Magna-alumnien kokoontumisajot (neljä ääntä), alumnien informoiminen vujuista (kolme 
ääntä), opiskelu- ja työelämävinkkien jakaminen (kaksi ääntä) ja some-kampanja, esim. 
#magnaalumni (yksi ääni). “Wanhojen hywien opiskeluaikojen muisteleminen” ei ole saanut 
kannatusta. 



Kansainvälisyys: KV-valiokunnan kokouksessa 28.11. Valittiin valiokunnalle uusi 
puheenjohtaja ja sihteeri. Vuoden 2018 puheenjohtajana toimii Reeta Karjalainen ja 
sihteerinä Enni Kuusela (MAGNA!) Hallitus onnittelee. Kokouksessa ideoitiin myös 
Excellence in International Affairs -palkinnon opettajaosuutta - tarvitaanko tätä vai onko tämä 
liian lähellä kopo-valiokunnan opettajakilpailua? Miten kilpailun toteuttaisi parhaiten? 
Seuraava valiokuntakokoonpano pohdiskelee asiaa lisää. Kortepohjan kehittämishanketta 
mainostettiin myös, ja asiasta tulisikin tiedottaa kv-opiskelijoille. Seuraava valiokunnan 
kokous on näillä näkymin 23.1.2018. Kokouksessa valitaan kv-kilpailun voittajat. 
(Huhu kertoo, että Heidi toimii myös kv-sektorilla JYYn hallituksessa, eli kv-valiokunnan 
kokouksissa tulee olemaan hilpeän magnalainen meno.) 
Kehy: Kehyvaliokunnan vuoden viimeinen kokous oli 5.12. Kokouksessa keskusteltiin 
mahdollisista vaihtoehdoista tulevaisuuden kehyprojektiin. Tällä hetkellä 
yhteistyövaihtoehtoina ovat paikallinen Aurora Borealis ry, Jämsässä perustettu Home Street 
Home ry, sekä SYL. Ensi vuonna valiokunnan puheenjohtajana toimii Piia Suoranta. 
(MAGNA!) Hallitus onnittelee! Valiokunnan seuraava kokous on tammikuussa 2018. 
Kopo: JYYn edustajisto kokousti 7.12. Bella Forsgren valittiin ylioppilaskunnan 
puheenjohtajaksi ja Aapeli Tourunen hallituksen puheenjohtajaksi. Magnan oma Heidi 
Rättyä valittiin JYYn hallitukseen. Hallitus onnittelee. Magnalaisia valittiin myös JYYn 
rakennustoimikuntaan (Nick Bursiewicz) ja yleiseen valintatoimikuntaan (Topias Kähärä). 
Opinto- ja tiedevaliokunta kokousti myös viime viikolla. Aiheena oli uusi Sisu-järjestelmä, 
joka tulee korvaamaan Korpin. Valiokunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Viivi 
Kaikkonen. Hyvä opettaja -kilpailuun tarvitaan ehdotuksia ja vapaa-ehtoisia raatiin, joka 
valitsee voittajan. Jokaiselta tiedekunnalta tulisi olla väh. yksi ehdotus. Astérixilla ainakin on 
yksi erinomainen ehdotus. Kopo-vastaava ilmoittautuu vapaaehtoiseksi raatiin. 
Yliopisto järjestää seminaarin opiskelijavalinnoista, siis avoimen yliopiston väylän kautta 
tehtävistä opiskelijavalinnoista, lukion ainevalintojen vaikutuksesta sekä ylioppilastutkinnon 
pisteytysmallista. Paikkana Ruusupuiston aula 12.12.2017 ja aika klo 13 – 16. 
Vuoden viimeinen pedajohtajien tapaaminen 11.12.2017 klo 15 Viisasten kivessä. 
Liikunta:  Liikuntavaliokunnan kokouksessa 30.11. Seuraavan vuoden puheenjohtajaksi 
valittiin Otto Kela ja sihteeriksi Fanny Ruonaniemi.  
Myös meille mainostettiin Kortepohjan aluekehityshanketta. Siihen liittyen järjestetään 
työpajoja, minne toivottaisiin opiskelijoita kertomaan mielipiteistään kuinka Kortepohjaa tulisi 
kehittää. Alustavia päivämääriä oli muutama: 
 

● Osallistamisen työryhmän kaikille avoin työpaja 9.1. Klo 13-16 
● Maankäytön työryhmän kaikille avoimet työpajat 12.12. Klo 14-16 ja 22.1. Klo 13-16 

Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen huone 
● Yhteinen kokoava avoin työpaja 5.2. Klo 13-16 
● Kaksi julkista tilaisuutta opiskelijoille, alueen toimijoille ja asukkaille vuonna 2018 

viikoilla 2 ja 5. 
 
(Tarkoista ajoista ja paikoista piti tulla vielä tietoa valiokunnalle mutta ei ole kuulunut. Mutta 
missä yllämainittuja työpajoja mainostetaan? Miten ne tavoittavat riviopiskelijat?) Tiedotusta 
voidaan miettiä myöhemmin. 
Toivottavasti saadaan Kortepohjaan länsimetro. 



Puheenjohtaja: KiVi-tarrat ovat saapuneet, ja niitä jaettiin jo jäsenistölle Magnan 
pikkujouluissa. Tarralla on oikeutettu Passionin ja Escin sopimusten alennuksiin. YK maksoi 
tarrat ja lahjoittaa ne jäsenjärjestöilleen, eli niistä ei tarvitse maksaa takaisin mitään. 
Syyskokouksessa valittiin hallitus kaudelle 2018. Kaikki hallituspaikat täytettiin, jee! Uuden 
hallituksen perehdytys ja järjestäytyminen hoidetaan tammikuussa. Lisätään uudet 
hallituksen jäsenet hallituksen viestintäkanaville, kunhan saadaan heidän yhteystietonsa. 
Some & Tiedotus: Magna Cartan Instagramilla 267 seuraajaa. #magnalainen -kampanjan 
palkinnot on jaettu voittajille Emmi Aallolle ja Noora Uotilalle. Somevastaavalta hieman 
unohtui pikkujoulujen dokumentointi sekä Suomi100-sitseiltä materiaalin pyytäminen. 
(Vaihtosnäppääjien ruokaliput on somevastaavalla, voi pitää vielä hallussa tai luovuttaa 
esim. ensi kauden merkkivastaavalle, koska snäppääjät saa myös haalarimerkin.) 
Sopo: Sopovaliokunnan vuoden viimeinen kokous oli 29.11. Kokouksessa esiteltiin 
Kortepohjan kehityshanketta. Työryhmien ensimmäiset tapaamiset ovat nyt joulukuussa. 
Tammikuussa järjestetään näillä näkymin vielä kaikille avoimia tilaisuuksia. Näistä 
tarkempaa tietoa myöhemmin. Kehityshankkeen suunnitelma hyväksytään syksyllä 2018, 
joten nyt opiskelijoilla on täydellinen tilaisuus tehdä ehdotuksillaan ja ideoillaan 
Kortepohjasta omanlaisensa. Corpuksen aloite sukupuolineutraaleista pukukopeista 
Liikunnalle viedään eteenpäin 13.12. kun JYYn ja JYUn johtokunnat tapaavat. Aloite herätti 
paljon keskustelua kokouksessa. Tuli myös tieto, että ehdotus osa-asunnon normista on 
peruutettu (olisi tarkoittanut vähennyksiä tukiin kimppakämppäläisille ja alle 21 neliömetrin 
kämpissä asuville opiskelijoille), hurraa! Huhuttiin myös, että ensi vuoden järjestösemmaan 
on kuin onkin tulossa kaikille järjestöaktiiveille yhteistä tasa-arvon edistämiseen liittyvää 
koulutusta tai toimintaa. Yksi ainejärjestö oli järkännyt pentuterapiaa -tapahtuman. 
Ehdotetaan samankaltaista tapahtumaa keväälle magnalaisten stressin lievittämiseksi.  
Valiokunnan seuraava kokous on tammikuussa 2018. Pj ja sihteeri valitaan valiokunnalle 
myös poikkeuksellisesti tuolloin. Vuoden viimeiset sopoterkut lähtevät tällä viikolla. 
Ympäristö: Ympäristövaliokunnan vuoden viimeinen kokous oli 28.11. Kokouksessa 
kertailtiin kulunutta vuotta ja nautittiin vegaanista riisipuuroa. Valiokunta työstää tällä hetkellä 
lainatavaralistoja sekä Sustainability mappia, ja jatkaa näiden työstämistä ensi vuonna. 
JYYlle on luvassa sähköavusteinen pyörä, jota voi tulevaisuudessa vuokrata JYYltä. Ensi 
vuonna ympäristövaliokunnan puheenjohtajana toimii Martti Rajamäki. Valiokunnan 
seuraava kokous on tammikuussa 2018.  
Uudistetun ympäristökilpailun kysymykset ovat julki. Kysymykset ja vastaukset käytiin 
kokouksessa läpi. Pullopanttitulojen lahjoituskohteen kartoitus olisi hyvä tehdä ensi vuoden 
alussa. Pitää myös miettiä, otetaanko panteista kuitit vai käteinen.  

 
 
10. Tapahtumat / Events  
a. Menneet tapahtumat 
25.11. Suurin Suomen lippu 
Osallistujamäärä oli odotettua pienempi, mutta tapahtuma sujui kuitenkin hyvin. 
27.11. Syyskokous 
Syyskokous sujui oikein hyvin, osallistujia oli 25 (ennätys!). Jouluiset kokoustarjoilut olivat 
suuressa suosiossa. Valittiin hallitus vuodelle 2018 ja kaikki hallituspaikat täyttyivät. 
4.12. Pikkujoulut 



Pikkujoulut olivat onnistuneet, joulupukkina Magnan oma partajäbä Jyri. Fuksit olivat 
hoitaneet järjestelyt hyvin ja porukka viihtyi. Musisoinnista ja tietovisasta pidettiin. 
5.12. Suomi 100 -sitsit feat. Pedago, Linkki & Ilmasotakoulun kadetit 
Toastaaminen ei ilmeisesti ollut yhdenmukaista. Kadetit tulivat myöhässä ja jo pienessä 
laitamyötäisessä. Kaisa oli kuitenkin laatinut hyvän istumajärjestyksen. Kaikki myös 
viihtyivät, vaikka homma olikin vähän kaoottista. 
b. Tulevat / Future events  
12.12. Tuesday Club 
Passioniin saadaan nimikkodrinkki TC:tä varten alennuksella. Passionin väkeä pitää 
tulevaisuudessa kovistella sopimukseen nojaten alennusten suhteen. 
xx.1. Palautekeskustelu 
Palautekeskustelu voidaan pitää jo tammikuussa, joten tilavarausta yms. voi jo miettiä. 
Ennen keskustelua laitetaan jo lomaketta tulille. Budjetoidaan tarjoiluihin muutama kymppi. 
xx.1. Englanti vs. Ranska -sitsit feat. Astérix 
Astérixin porukalta on kartoitettu halukkuutta järjestää tapahtuma, ja kiinnostusta löytyy. 
Tapahtumasta taidetaan saada ihan perinne. 
9.1.Tuesday Club 
Pidetään Hemingway’sissä heti lukukauden alussa. 
 
11. YK / The Union of Language Students 
YK:lle valittiin uusi hallitus! Hallitus onnittelee! Puheenjohtaja on magnalainen 
(opintosuuntana ruotsi) Maija Varpula. Sähköinen hallituksen kokous perjantaina 15.12. Klo 
12. 
 
12. META / Other matters 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
13. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57. 
 
 
 
________________________ _________________________ 

 
puheenjohtaja kokouksen sihteeri 
 


