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

Jonna Kauria, puheenjohtaja
Reeta Karjalainen, sihteeri
Lilli Tiainen
Elina Puskala
Nick Bursiewicz
Kaisa Maunuaho
Laura Poranen
Emmi Aalto
Nina Ålander
Sofia Blomquist
Vera Vesala (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 7)
Topias Kähärä (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 7t)

1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:21.
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
tapahtumiin Suomen suurin lippu 25.11. Lisätään myös Suomi 100 -sitsien
yhteistyökumppaniksi Ilmasotakoulun kadetit. Muutetaan myös TrampolinPark-ekskursion
päivämäärä 13.11. Lisätään tuleviin tapahtumiin myös Tuesday Club 12.12.

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratifying new members
Hyväksytään yksi uusi jäsen (pääaineopiskelija).
5. Ilmoitusasioita/ Announcements
Ei ilmoitusasioita.
6. Talous & merkit/ Finance & badges
Facebookin merkki-ilmoituksen tuotto tällä hetkellä 409,50€. Postimaksun suuruutta pitää
ehkä nostaa, koska hinnat ovatnousseet taas. Halloweensitsien osallistujista kaksi ei ole
vieläkään maksanut. Asiata on laitettu viestiä, kohta täytyy ottaa yhteyttä JIOon. Hyppelyyn
osallistujat ovat kaikki maksaneet. Kaverisitsiten osallistujat ovat kaikki maksaneet yhtä

lukuunottamatta, viestiä laitettu. Talousarvio sekä vuosijuhlien talousarvio on tehty.
Talousarvio perustuu vuoden 2016 kuluihin.
Merkkimyynti-ilmoituksen laittaminen Facebookin Haalarimerkkitori-ryhmään aiheutti
melkoisen ruuhkan Magnan merkkitilauksiin (n. 70 tilausta reilussa viikossa), mutta tämän
jälkeen myynti on taas rauhoittunut. Sherlocked-merkki osoittautui menestykseksi!
Merkkikilpailu jatkuu vielä tämän kuun viimeiseen päivään. Voittaja valitaan
Facebook-äänestyksellä.
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts
Korvataan Nina Ålanderille 14,09 euroa Kaverisitsien tarvikkeita sekä 34,33 euroa
Halloween-bileiden tarjottavia sekä pukukilpailun palkinto.
Korvataan Kaisa Maunoaholle 50 euroa Övertäjien vuosijuhlien edustamisesta sekä 192,90
euroa Kaverisitsien juomia/muita tarvikkeita.
Korvataan Laura Poraselle 50 euroa Övertäjien vuosijuhlien edustamisesta sekä 58 euroa
TrampolinParkin maksuista.
Korvataan Frans Sutiselle 18,65 euroa fuksisyksyn päätöstilaisuuden tarjottavia.
Korvataan Jonna Kaurialle 13,93 euroa kokouseväitä, 25 euroa Janon vuosijuhlaedustamisesta
sekä 25,60 euroa Magnan uusista lipuista.
Korvataan Lilli Tiaiselle 336,80 euroa Kaverisitsien pizzoja.
Korvataan Vera Vesalalle 17,68 euroa sitsitarpeista.
7. Kauden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion läpikäynti / Going through the action
plan and budget for term 2018
Jonna Kauria esitteli kauden 2018 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin
pienin muutoksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukseen. Sofia Blomquist esitti kauden
2018 talousarvion, joka hyväksyttiin muutoksitta esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukseen.
8. Vastuualueiden haltijoiden puheenvuorot / Free speech given to the board members

Alumni: M
 ainostettu vuju-työryhmää ja julkaistu yksi työpaikkailmoitus. Alumneilta voisi
kysyä palautetta ja kehitysehdotuksia loppuvuodesta. Hallitus kannattaa ideaa.
Kansainvälisyys: V
 iime valiokunnan kokouksessa kokeiltiin New Horizons -peliä, jonka
ideana oli saada ihmiset tietoisiksi eri kulttuurieroista. Oli mielenkiintoista huomata, miten
jotkin tilanteet näyttäytyvät aivan erilaisilta eri kulttuurien edustajille. Samantyylistä hommaa
voisi joskus kokeilla ainejärjestön tapahtumissa. Hallitus pohdiskelee korttipelin ostamista ja
pelin kokeilemista jossakin kv-tapahtumassa.
Ensi kokouksessa 28.11. Valitaan valiokunnalle uusi sihteeri ja puheenjohtaja. KV-vastaava
on ilmaissut kiinnostuksensa toimia puheenjohtajana 2018 kevätlukukauden ajan.
Tammikuun ensimmäisessä valiokunnan kokouksessa selviää kv-palkinnon voittajat, jee!
Magnan hakemus on jo lähetetty, pidetään peukkuja.
ESN:n uudessa hallituksessa on ainakin yksi magnalainen!
Kehy: K
 ehyvaliokunnan k okouksessa fiilisteltiin vielä kertaalleen kehy- ja reilun kaupan
onnistuneita viikkoja. Valiokunnan pj Ira esitteli hieman pestiään, koska seuraavassa
kokouksessa valitaan uusi pj ja sihteeri. Loppuvuodesta koitetaan mahdollisesti saada vielä
Intialainen kokkauskurssi aikaan, sekä promota ja myydä hyvää tekeviä joulukortteja (A gift
that does good, myyntihinnat 5, 10 ja 25 euroa). Näitä voisi mahdollisesti myös koittaa
myydä Magnan pikkujouluissa. Hallitus kannattaa. Seuraava valiokunnan kokous 5.12.

Sivuhuomautuksena myöskin, että Magnan nettisivuille olisi hyvä saada näkyviin Reilun
kaupan logo. Hallitus kannattaa.
Kopo: R
 ehtori vieraili tämän kuun kopovaliokunnan kokouksessa, jossa hän kertoi omasta
korkeakouluvisiostaan ja vastasi kysymyksiin. Oli ihan mielenkiintoista kuunneltavaa, mun
tekemät muistiinpanot löytyvät driven kopokansiosta. Lyhyesti: tarvitaan enemmän
monialaisia substanssiosaajia, mitä se ikinä tarkoittaakin.
Kopo-vastaava selvitti alkukuusta kopokeissiä opiskelijan kanssa. Kurssin lopputyön
työmäärä koettiin kohtuuttomaksi opintopisteisiin nähden, varsinkin verrattuna muihin
kursseihin. Professorille laitettiin viestiä, ja hän lupasi keskustella asiasta ryhmän kanssa.
Ryhmäkeskustelussa päädyttiin lopputulokseen, että suurinta osa ryhmästä kokivat
työmäärän kohtuulliseksi, muutoksia ei tehty. Opiskelijalle, ehdotettiin, että voitaisiin olla
yhteydessä JYY:n kopoasiantuntijaan, mutta hän ei ihan ymmärrettävästi jaksanut enää
asiasta valittaa.
Tähän liittyen olisi aiheellista pitää keskustelutilaisuus, jossa opiskelijat voisivat antaa
palautetta kursseista. Esimerkiksi joissakin perusopintokursseissa on havaittu huimia eroja
työmäärissä viime vuoden aikana. Työmäärät puhuttaa muutenkin, meillä ne ovat välillä
kohtuuttoman suuret muihin aineisiin verrattuna (jopa ihan oman laitoksen sisälläkin).
Päätettiin järjestää tilaisuus lukukauden alussa.
Edarivaalit on ohi! Magnalaiset pärjäsivät hyvin! Jes! Sportikuksella on kuulemma
nettisivuillaan lista heidän ainejärjestöön kuuluvista edaattoreista.Kopo-vastaava miettii, että
meilläkin ois kätevä olla, jos se on ok. Hallitus kannattaa.
Liikunta: L
 iikuntatoimisto toimii koko loppulukukauden vajaalla miehityksellä. Hommat ovat
kuitenkin hoituneet hyvin. Kortepohjan kuntosali O-talossa toimii maaliskuuhun asti. Uuteen
Rentukka-saliin siirretään O-talon laitteet ja lisätään joitakin uusia. U2-liikuntasalin saunoista
on käyty keskustelua. Opiskelijat kannattavat perinteistä liikuntatarraa mobiiliversion sijaan.
OLL:lle on valittu uusi puheenjohtaja. Liitosta on tulossa nykyinen puheenjohtaja seuraavan
valiokunnan kokoukseen. Hashtagilla #allmalesports voi julkaista materiaalia JYYn
viestintäkanavilla. Myös Magna voi osallistua kampanjaan. Liikuntavaliokunta kokousti 1.11.
Hienosti seisten. Seuraava kokous 30.11. Klo 16.
Puheenjohtaja: Puheenjohtaja ehdottaa yhdistyksen ylimääräisen kokouksen ja hallituksen
kokouksen pitämistä joulukuun puolella, jotta saadaan hyväksyttyä viestintä- sekä ympäristö
ja kehy -strategia, sovittua nimenmuutoksesta ja päätettyä kausi hieman rennommissa
merkeissä kuin tosua ja talousarviota syynäämällä. Kokoukset voisi hyvin pitää peräkkäin,
koska ylim. Yhdistyksen kokous tuskin veisi kovin paljon aikaa. Hallitus kannattaa.
Escin ja Passionin sopimusten allekirjoitusrumbat on saatu päätökseen, eli sopimukset ovat
nyt voimassa! Hurraa! Hallitus onnittelee! Tämän myötä joulukuun Tuesday Club, joka
pidetään Passionissa, voitaisiin periaatteessa pitää yhtenä sopimusvaatimuksiin kuuluvista
tapahtumista.
Hallitustoimintaa ja hallituksen jäseneksi liittymistä on mainostettu suhteellisen ahkerasti
Magnan viestintäkanavilla ja hallitusesittelyn muodossa tutoroinnin päätöstilaisuudessa.
Syyskokouksen kokouskutsu lähetettiin listalle ja FB-ryhmään ma 20.11. eli säännöissä
ilmoitetun aikarajan puitteissa. Toivottavasti mainostus on herättänyt kiinnostusta
hallitustoimintaa kohtaan ja tuo uusia toimijoita mukaan!

Puheenjohtaja pyrkii luomaan mahdollisimman pian jonkinlaisen palautekyselyn, jossa
jäsenistö voi kommentoida Magnan toimintaa ja sen onnistumista tämän kauden osalta. Sen
yhteyteen voisi myös liittää oppiaineeseen liittyvän palautteen antamisen, jotta tuleva hallitus
saa heti tietoonsa mahdollisia epäkohtia.
Some & Tiedotus: Instagramissa 261 seuraajaa. Verenluovutuksesta jäi kuva julkaisematta.
Julkaistaan kuvat postauksessa, jossa kannustetaan magnalaisia luovuttamaan (verta).
#magnalainen päättyy viikon päästä, viimeinen muistutus julkaistaan huomenna.
Sopo: Valiokunnan kokouksessa puhututti edarivaalit, hyvinvointiviikko, ja yhdenvertaisuus
ainejärjestöissä. Ideointia oli yhdenvertaisuuskoulutuksesta järjestöaktiiveille,
yhdenvertaisuusmerkistä (samaan tyyliin kuin Reilun kaupan merkki kaikille reiluille
ainejärjestöille), ja yhdenvertaisuus kampanjan nimestä. Kysely, jossa kartoitettiin
opiskelijoiden tuntemuksia lukuvuoden aloitusajankohdasta, keräsi lähes 700 vastausta.
Päällimmäisenä tuli esille asumisjärjestelyihin liittyvät ongelmat. Hyvinvointiviikko tuli ja meni.
Kieltenlukijoilta oli joukkue Yösählyssä! Sen järjestelyt oli tosin hoidettu aika kehnosti, eikä
tiedotus kulkenut ollenkaan ennen pelejä. Ideana hauska, toteutus jäi puutteelliseksi. Oli silti
kivaa, kun oltiin hyvällä porukalla liikenteessä. Magna meni verenluovutukseen viikon
aikana. Ajoista sovittiin Facebookissa. Lopulta vain kolme ehtivät lähteä. Seuraava
valiokunnan kokous on 29.11. Kokouksessa valitaan valiokunnalle uusi sihteeri ja
puheenjohtaja.
Ja uusinta uutta tietoa: Corpus on tehnyt aloitteen sukupuolineutraaleista pukuhuoneista
L-rakennukseen. Aloite löytyy drivestä Sopo-juttuja kansiosta. Hallitus päättää allekirjoittaa
aloitteen.
Tapahtumat: B
 ailataan.fi on ottanut yhteyttä ja ilmaissut halunsa tehdä yhteistyötä Magnan
kanssa. Alustavasti vaikuttaa siltä, ettei yhteistyö ole tarpeen. Keskustellaan kuitenkin
Slackissä vielä.
Ympäristö: Ympäristövaliokunnan kokouksessa ideoitiin tapahtumia ensi vuotta varten, mm.
vegaanista kokkauskurssia mahdollisesti yhteistyössä kehitysyhteistyö- ja
kulttuurivaliokuntien kanssa. Valiokunnassa on myös pohdittu sekä lisäystä JYYn
lainatavaroihin viinilasien muodossa, että Kestävä kehitys -kartan julkaisua JYYn
nettisivuilla. Valiokunnan Facebook-ryhmässä pohdittiin lisää Ympäristökilpailun kysymyksiä
ja mahdollisia muokkauksia. Kysymyksistä keskusteltiin myös Magnan hallituksen
slack-kanavalla ja Magnan kommentteja vietiin eteenpäin ympäristövaliokunnan
puheenjohtajalle. Ympäristökilpailun kysymykset julkistetaan tämän tai ensi viikon aikana.
Seuraava valiokunnan kokous 28.11. Kokouksessa valitaan valiokunnalle uusi sihteeri ja
puheenjohtaja.
Kyselyä pullopanteista ei ole vielä tehty. Nähdäänkö tämä edes tarpeellisena? Tehdään
kysely jäsenistölle lahjoituskohteista. Keskustellaan käytännön asioista enemmän Slackin
puolella.

9. Tapahtumat / Events
a. Menneet tapahtumat
7.11. Tuesday Club: Paikkana oli tällä kertaa Hemingway’s. Osallistujia oli
parisenkymmentä.
8.11. ABC-sitsit feat. ESN, Parku & Radikaali: Sitseille osallistui 6 magnalaista.
Palaute oli positiivista.

13.11. Trampolinpark-ekskursio: Jäsenistö oli innoissaan tästä, ja seuraavaa
kertaa on toivottu paljon. Osallistujia oli 31. Innostusta jopa Jodelissa.
18.11. Kaverisitsit: Kaikki sujui hurjan hienosti! Hauskaa oli, ja pizza sitsiruokana
oli ilmeisesti oikein mieleinen. Sitsikansaa oli sopivan verran: 50 + 2 sitsaajaa.
Jodelin mukaan sitsit oli ihan ok.
20.11. Meet the Board -esittely: Meni mukavasti, mutta suurempia kyselyitä tai
kiinnostuksen osoituksia ei esiintynyt. Riisipuuro kuitenkin innosti.
b. Tulevat / Future events
25.11. Suurin Suomen lippu. Suur-Jyväskylän lehti on jo tehnyt asiasta
haastattelun. Järjestyksenvalvojia tarvitaan lisää.
27.11. Syyskokous
Syyskokous pidetään Boomboxilla. Tila on varattu klo 14-18. Kokouksessa
tarjoillaan riisipuuroa, joulutorttuja ja glögiä.
4.12. Pikkujoulut: Paikkana Opinkivi. Fuksit ovat jo alkaneet kuhista
työryhmänsä keskuudessa. Tapsat ohjailevat.
5.12. Suomi 100 -sitsit feat. Pedago, Linkki ja Ilmasotakoulun kadetit: Eventti on
nyt julkaistu Facebookiin. Suunnittelutapaaminen on perjantaina 24.11. Klo 10.
Rahaliikenne ja ilmoittautuminen hoituu Linkin kautta.
12.12. Tuesday Club: Paikkana Passion, jonne otetaan yhteyttä tarjouksien
toivossa. Saamme samalla yhden sopimukseen kuuluvista tapahtumista
täytettyä.
10. YK / The Union of Language Students
Sitsit torstaina 23.11. Järjestely on sujunut tähän mennessä hyvin ja osallistujiakin on
ilmoittautunut mukavasti. YK:n viime kokouksessa päätettiin, että palloiluvuoron vetovastuu
siirtyy Magnalle. Syyskokous on 29.11. Klo 16.
11. META / Other matters
Ei muita esille tulevia asioita.
12. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24.

________________________

_________________________

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

