
Magna Carta ry:n hallituksen kokous / Magna Carta's board meeting 

Viisasten Kivi 01.03.2018 klo 16:00 / Viisasten Kivi 01.03.2018 at 4 PM 

Paikalla / Present: 
 

 Nick Bursiewicz, puheenjohtaja / chair 
Piia Suoranta, sihteeri  / secretary  
Jyri Väisänen 
Anni Tolonen 
Jonne Pakarinen 
Kaisa Maunuaho 
Laura Poranen 
Sara Nousiainen 
Lilli Tiainen 

 

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:10. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen / Approval of agenda and 

approval of the minutes of the previous meetings 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: 

Lisätään kohtaan 9: Haalarisitsit 15.2, Talviulkoilu 20.3. ja Euroviisut 18.4. Muutetaan SUB ry:n 46. 

vuosijuhlien päivämääräksi 23.03. 

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members 

Ei uusia jäseniä. 

5. Ilmoitusasioita / Announcements 

Magnalle pohdittiin omia vuosijuhlanauhoja. Asiasta on tiedusteltu JYYn jäsenpalvelusihteeriltä 

Eetulta. “Hemmetin arvokasta tavaraa” Eetu Heiska 2018. Virosta olisi mahdollisuus tilata 

halvemmalla.  

6. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report 

Lööpin puheenjohtaja hoitaa sitsivihkotilausta. Vihkot tilataan yliopistopainolta. Ensimmäiselle 
kahdellesadalle hinta on 2,88€/kirja ja siitä eteenpäin 2,71€/kirja eli esimerkiksi, jos laitoksen 
ainejärjestöt tilaa yhteensä 500 kirjaa hinta on 2,78€/kirja. Magnalle hyvä määrä alkuun olisi 200 
vihkoa, jotta uutta tilausta ei tarvitse tehdä heti. Tarkoituksena on, että ainejärjestöt ostavat vihkot 
jäsenistön käyttöön, mutta vihkot eivät ole suoraan myytävissä jäsenistölle.  



Palautetilaisuus 21.2. henkilökunnan kanssa meni hyvin, vaikka aika meinasikin loppua kesken. 
Keskusteltiin erityisesti läsnäolopakosta, kurssien sisällöistä, opintopistemääristä ja 
opinto-ohjauksesta. Magnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kopo tapaavat Sirpa Leppäsen sekä 
Anna-Maria Strengellin sijaisen Saara Vuolteen kanssa 2.3. 
 
Kieliasiantuntijoiden palautekeskustelussa puhuttiin opinto-ohjauksesta, tiedottamisen lisäämisestä ja 
asiantuntijoiden työmahdollisuuksien esiintuomista. Yksi konkreettinen ehdotus oli, että Magna voisi 
järjestää alumni-illan, jossa alumnit voivat tulla kertomaan työkokemuksistaan ja keskustelemaan 
opiskelijoiden kanssa. Ilta olisi suunnattu kieliasiantuntijaopiskelijoille.  
 
Tapahtumatiimi on perustettu. Hallitus onnittelee. Tavoitteena olisi siirtää taakkaa pois tapsojen 
hartioilta. Puheenjohtaja muistutti tapsoja nakituksen tärkeydestä.  
 
JyväSpeksi toivoo sponsorointia alennettuja lippuja vastaan. Yksi sponsorivaihtoehto vaatisi 30e 
sponssausta Magnalta ja antaisi 2e alennuksen ainejärjestön jäsenille, sekä esityskohtaiset 
haalarimerkit vähintään 10 hengen ryhmille. Esityspäivät ovat huhtikuussa. Magna tukee mielellään 
kulttuuritoimintaa. Puheenjohtaja ilmoittaa Magnan halukkuudesta ja päätöksestä sponssata.  
 
Magna on toistaiseksi mukana YK:n haalaritilauksessa. Magnan kevätkokous on 21.3. Klo 13. 
Viisasten Kivellä.  
 

7. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report 

Haalarinkastajaissitseiltä puuttuu vielä sitsimaksuja. Sitsijatkojen lipunmyyntimaksuista tulee 60e 

Magnalle.  

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approval of possible receipts 

Korvataan Nick Bursiewiczille 11,18e kokouseväistä. 
Korvataan Nick Bursiewiczille 20,00e nimenkirjoitusoikeuksien vaihtamisesta.  
Korvataan Nick Bursiewiczille 35,00e Anglican vuosijuhlamaksusta.  
Korvataan Anni Toloselle 338,72e sitsitarjoiluista. 
Korvataan Lilli Tiaiselle 30,00e Linkin vuosijuhlalahjasta. 
Korvataan Lilli Tiaiselle 30,00e Linkin vuosijuhlamaksusta. 
Korvataan Kaisa Maunuaholle 167,30e sitsitarjoiluista. 
Korvataan Kaisa Maunuaholle 292,88e sitsijuomista.  
Korvataan Kaisa Maunuaholle 13,90e lauluvihkojen tulostuksesta.  
Korvataan Jonne Pakariselle 2,79e kokouseväistä. 
Korvataan Jonne Pakariselle 35,00e Anglican vuosijuhlamaksusta.  
 

Pankin vaihtaminen / Selection of new bank 

 
Iltakoulussa 26.2. keskusteltiin pankin vaihtamisesta, jota Magna on miettinyt jo pitkään.  

Vaihtoehtoina Osuuspankki, POP-pankki ja Danske Bank. Danske Bank tarjoaa 13 euron  

kuukausimaksulla mm. 100 kpl lähteviä/saapuvia viitteellisiä maksutapahtumia, mutta tämän jälkeen 

maksut olisivat huomattavasti hintavampia. POP-pankki vaatii Y-tunnuksen, mutta sen hankkimista  



on jo muutenkin pohdittu. POP-pankki vaikuttaa edullisimmalta vaihtoehdolta. Päinvastoin kuin  

Danske Bankilla, POP-pankilla jokaisesta maksutapahtumasta menisi tietty summa, joka kuulostaa  

ainejärjestömme kannalta paremmalta vaihtoehdolta. Iltakoulussa parhaaksi vaihtoehdoksi nousi  

POP-pankki. 

 

Hallitus päättää irtisanoa sopimuksen Nordean kanssa ja päättää avata tilin Reisjärven Osuuspankin  

kanssa. Tilin käyttöoikeus päätetään rahastonhoitaja Sara Nousiaiselle ja puheenjohtaja Nikolas 

 Bursiewiczille. Yhdistys ottaa käyttöön seuraavat palvelut: pankkikortti ja yritysverkkopalvelu.  

Yritysverkkopankin käyttöoikeus on yhdistyksen rahastonhoitajalla. Kortin käyttöoikeus on Magna  

Carta ry:n hallituksella jos mahdollista. Muussa tapauksessa kortin käyttöoikeus on yhdistyksen  

rahastonhoitajalla. Nimenkirjoitusoikeudet ovat puheenjohtaja Nikolas Bursiewiczillä,  

varapuheenjohtaja Lilli Tiaisella, rahastonhoitaja Sara Nousiaisella, sekä sihteeri Piia Suorannalla.  

Tilinavausta varten tarvitaan Y-tunnus, yhdistysrekisteriote, säännöt ja pöytäkirja, jossa on päätetty 

 tilin käyttöoikeus, palvelut, kortin käyttöoikeus ja kenelle yritysverkkopankki tulee käyttöön. 

 

8. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members 

Alumni: Facebook ryhmässä hiljaista tammikuun tervehdys postauksen jälkeen. Heti kun vujuviikon 
aikataulut julkistetaan, tieto jaetaan ryhmään. “Magna alumnien kokousajot” ideaa lähdetään 
kehittämään eteenpäin, ja laitetaan kyselyä ryhmään minkälaista toimintaa se pitäisi sisällään ja 
milloin olisi tälle hyvä ajankohta. Alumneja olisi myös hyvä saada näkyviin ja kuuluviin Magnan 
somessa. Yksi ehdotus olisi, että samalla tyylillä kuin hallitus esittäytyy somen puolella, voisi osa 
alumneista esitellä itsensä ja vastata muutamaan kysymykseen, esim. Opelinja vai kieliasiantuntija? 
Mitä teet nyt? Mitä kaipaat eniten Magnassa/JYU:ssa? Pohditaan vielä mikä olisi oikea kanava tälle, 
esimerkiksi Instagram tai Snapchat. Mietitään myös alumni-iltojen järjestämistä kieliasiantuntijoille.  

 
Kehy: Valiokunta on tehnyt päätöksen kehitysyhteistyöstä seuraavien yhdistyksien kanssa: Aurora 
Borealis ry (Nepali) ja SYL (Guatemala). Näiden lisäksi JYYllä on oma projekti (Eritrea) 
suunnitteluvaiheessa. JYYn edustajat ja hallitus käsittelevät mainittuja projekteja maaliskuun 
kokouksissa. Valiokunnan tapahtumia: 6.3. Omin sanoin-elokuvailta ja 8.3. Because I Am A Girl, 
Fashion Revolution Week 24.4.-29.4. dokkari ja paneeli yhteistyössä paikallisen Eetin kanssa, sekä 
#vappupullo kampanja. Seuraava kokous 21.3. 
 
Kopo: JYY työskentelee yleispoliittisen linjapaperin kanssa. Paperissa määritellään lähtökohdat JYYn 
yhteiskunnalliselle ja poliittiselle vaikuttamiselle. Siitä vastaa JYYn hallituksen varapuheenjohtaja 
Sonja Karppisen johtama työryhmä. Työryhmä kokoontui 15.2. ja myös Magnalla oli edustus.  
 
Opinto- ja tiedevaliokunta kokousti 20.2. Huhtikuussa viikko 15 tulee olemaan “palauteviikko”. 
Opiskelijavalintauudistus sekä uusi taulukko jonka mukaan kirjoitettavia yo-aineita painotetaan 
puhututtivat. Pääsykoeväylä pysyisi näillä näkymin auki, mutta kuinka suurena, siitä ei ole tietoa. 
Webropolille haluttaisiin kehitysideoita, nimenomaan kandikysely toimintoon. Myös YK:lle uuden 



nimen keksiminen oli noussut esille. Seuraava Kopococktail 13.3. Klo 16-18.00 ja seuraava 
valiokunnan kokous 14.3. Klo 16.00.  

 
9.-10.3. Strackathon eil strategia-hackathon on tapahtuma, jossa voi vaikuttaa yliopiston 
tulevaisuuteen. “Läpi yön kestävässä tapahtumassa kohtaat kiinnostavia ihmisiä, kuulet 
mielenkiintoisia puheenvuoroja, opit pitchauksen perusteet ja mikä tärkeintä: saat äänesi kuuluviin ja 
pääset vaikuttamaan yliopiston tulevaisuuskuvaan. Voittajatiimille palkintona saunalautta 
vuorokaudeksi Jyväsjärvellä kaikilla herkuilla vapaavalintaisena kesäviikonloppuna. Ilmoittautuminen 
4.3. mennessä.” Alkaa perjantaina klo 15:45 ja huipentuu lauantaina 10:30 kun kaikki suuntaavat 
Laajavuoren kylpylään. Osallistujilla on myös mahdollisuus yöpyä Ruusupuistossa.  

 
Helsingin yliopisto oli lakossa 28.2. Jos palkankorotuksia koskevaan työriitaan ei saada sopua, 
yliopistojen työtaistelu laajenee koskemaan muitakin yliopistoja. Jyväskylän yliopisto osallistuu lakkoon 
14.3. yhdessä Itä-suomen, Oulun, Lapin ja Turun yliopistojen sekä Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Seurataan tilannetta. Magna informoi jäsenistöä tilanteesta, jos se 
tulee tarpeelliseksi. JYYltä löytyy kannanotto aiheesta.  
 
21.2. jo mainitussa palautekeskustelussa oli mukana paljon hallituslaisia, sekä muutama muu 
englannin pää- tai sivuaineopiskelija. Sekä opiskelijat että henkilökunta pitivät tilaisuutta toivottuna ja 
hyvänä ideana. Jatkossa palautekyselyn voisi mahdollisesti tehdä pienimuotoisemmin, keskittyen 
enemmän johonkin tiettyyn asiaan. 
 
Hallituksen kokouksessa nousi keskustelua halventavien nimityksien käyttämisestä Magnan 
tapahtumissa. Pidetään mielessä hyvät käytöstavat ja muistutetaan jäsenistöä pitämään tapahtumat 
syrjinnästä vapaina. Hallitus pyrkii näyttämään esimerkkiä.  
 
Kv: Valiokunnan kokous oli 19.2. Puhuttiin mm. kv-tutorhausta ja rasisminvastaisesta viikosta, johon 
kv-valiokunta osallistuu myös. Seuraava kokous 13.3. 
 
Liikunta: Valiokunta kokousti 21.2. Puhetta luontoretken järjestämisestä opiskelijoiden 
mielenterveyspäivänä 18.4. Seuraava kokous 19.3. YK:n palloiluvuoro pyörii entiseen malliin. Fuksien 
määrä vuoroilla on myös noussut.  
 
Merkit: Kolme merkkitilausta tällä hetkellä. St. Patrick’s Day Pub Crawlin valkoisia merkkejä on tilattu 
200 kappaletta. Toivotaan, että merkit saapuvat ennen tapahtumaa. Incredible HUK -merkki tilataan 
vujumerkkien kanssa samaan aikaan. Uusi haalarimerkkien tilauslomake on tarkoitus laittaa 
maaliskuun alussa haalarimerkkitorille.  
 
Sopo: Valiokunnan kokous oli 21.2.2018. Kokouksessa oli mukana Jyväskylän seksuaalinen 
tasavertaisuus ry eli Jyväskylän Seta ry. Kokouksessa päätettiin uusista “kotitehtävistä”, eli jokaisella 
tapaamisella päätetään joku kotitehtävä sopovastaaville, joka pitää toteuttaa. Esille nousi myös 
hyvinvointiosion suunnittelu ainejärjestön omille sivuille. Tähän kerätään työryhmää, joka koostaa 



pohjan, ja jota voidaan sitten muokata omille sivuille. Tulossa: Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 18.4. 
sekä Rasisminvastainen viikko 19.-25.3. Magna voisi osallistua viikkoon jollakin tavalla. Esimerkiksi 
kannanotolla syrjivään kielenkäyttöön.  

 
Magna luovutti viime vuonna vähintään 10 kertaa, eli saimme kunniakirjan. Magna haastaa kaikki 
kynnelle kykenevät ojentamaan kätensä ja luovuttamaan verta! Kultaiseen kunniakirjaan tarvitaan 
vähintään 30 luovutuskertaa ja tämä olisi hyvä tavoite Magnalle. Sopovastaava huutelee asiasta 
maaliskuun puolivälissä Magnan VeriRyhmä Facebook-ryhmässä. 

 
Hallituksen kokouksessa pohdittiin millaista hyvinvointia tukevaa toimintaa ainejärjestöt voisivat 
järjestää. Tästä on ollut aiemminkin jo paljon hyviä ideoita mm. Pentuterapia. Kopo-sopo toimintaa 
koitetaan saada startattua lähiaikoina.  

 
Tiedottaja: Nettisivulle on päivitetty Magna Carta ry:n säännöt sekä hallituslaisten kuvat ja esittelyt, ja 
sieltä löytyy nyt myös Passionin ja Escapen logot. Reilun kaupan logoa ei vielä ole sivuilla, koska se 
tarvitaan transparent versiona. Asiaa selvitellään. Logoa voidaan käyttää, koska Magnalla on omat 
Reilun kaupan kahvit, vaikka ainejärjestötilaan oli ostettu muuta kahvia. Nettisivulle kaavaillaan 
vuosijuhlia varten omaa osiota, josta löytyy tietoa vujuviikon tapahtumista, ilmoittautumiset yms. 
Rennommat hallitusesittelyt ovat parhaillaan käynnissä Instagramissa, jossa on tällä hetkellä huikeat 
282 seuraajaa. 
 
Vpj: Opelinjan palautekeskustelussa keskusteltiin siitä, miten erityisesti englannin oppiaineen 
kursseilla on todella paljon päällekkäisyyksiä, mutta muissa kielissä ongelma ei ole yhtä mittava. 
Kävimme palautetta ja parannusehdotuksia läpi kurssikohtaisesti, ja kursseja kehitetäänkin ensi 
vuodelle. Työelämäaspektin vähäisyys kursseilla nousi myös esille.  

 
Magnalle tilataan omat kangaskassit. Kassista on kaksi eri mallia. Enemmistö äänesti ensimmäistä 
mallia tekstin kanssa. Tilaus päätettiin tehdä kaksipuoleisella painatuksella, jolloin 100 kpl kasseja 
maksaa 386,12e. Tilaus lähetetään tänään, niin kassit saapuvat viimeistään 27.3.  

 
Magnalle perustetaan oma ilmoittautumiskanta Jyväsmetroon.  
 
Ympäristö: Luontoretki yhdessä liikuntavaliokunnan kanssa mahdollisesti huhtikuussa. 
Vastuullisuusraportointiin haetaan innokkaita laatijoita. Sustainability Map: päivitetty, 
muovinkeräyspisteet lisätty. Valiokunnalla on ekskursiosuunnitelmia Frantsilan luomuyrttitilalle 
Hämeenkyröön ja Saimaan Geoparkiin. Ajankohdat tarkentuvat myöhemmin kun suunnitelmat 
etenevät. JYYn ympäristöopas vaatii uudistusta ja sisältö täytyisi kääntää myös englanniksi. 
Suunnitelmia villiyrttien keräämisestä ja teen valmistamisesta, rikkaruohojen kitkentätalkoista ja 
luonnonkosmetiikkaa koskevasta tapahtumasta. Magna sai tsemppipalkinnon 2017 
Ympäristökilpailussa: pieni rahasumma ja ympäristömerkki. Seuraava kokous 20.3. 
 



9. Tapahtumat / Events 

a) Menneet tapahtumat / Past events 
06.02. Tuesday Club: Pidettiin Passionissa. Kaikki sujui hyvin.  

08.02 Englanti vs. Ranska -sitsit: Kaikki sujui hyvin, meininki oli korkealla. Tarjoilut olivat 
hyvät.  

14.02. Ystävänpäivän kahvitus: Sujui hyvin. Kahvia meni. Muutama hali annettiin. Myös 
muutamia palautelappuja saatiin. Laput annetaan Ainolle, jotta palautetta voi jakaa esim. 
Snapchatin puolella.  

15.02. Haalarisitsit: Tilavuokra on selvitetty jälkikäteen tilapalveluiden kanssa. Onnistuneet 
sitsit. Tosine otti yhteyttä sitsien jälkeen ja ehdotti yhteistyötä myös tulevaisuudessa.  

21.02. Englannin oppiaineen palautetilaisuus: Käsiteltiin aikaisemmin. 

23.02. Linkki Jyväskylä ryn vuosijuhlat: Kivaa porukkaa, kivat juhlat. Cocktail-tilaisuus ja jatkot 
olivat myös oikein onnistuneet.  

 

b) Tulevat tapahtumat / Future events 
13.03. Tuesday Club: Pidetään Hemingway’sissä.  

15.03. St. Patrick's Day Pub Crawl: Asiat etenee, 8 baaria on lähtenyt mukaan. Eventti ulos 
1.3. IDESCO ja ESN ilmoitti halukkuutensa osallistua ja lupasivat mainostaa tapahtumaa 
jäsenille. Lipunmyyntipäivät ovat 8.3. ja 12.3. kirjastolla ja Agoralla. 

17.03. Anglica ry:n vuosijuhlat Nick ja Jonne lähtee edustamaan. Lahjaan on budjetoitu 30e. 
Kohdetta mietitään.  

20.03. Talviulkoilu: Mäki-Matissa, hankitaan mehutarjoilu paikalle. Ilokiveltä termospullot. 
Budjetoidaan 5e.  

21.03. Passionin palkintositsit: Päivä on vahvistettu Passionin kanssa. Palkintoon kuuluu siis 
vain ruokatarjoilu, ei juomia. Kaikki osallistujat ostavat omat juomat paikan päältä. Teemaksi 
päätettiin Palkinto. 

23.03. SUB ry:n 46. Vuosijuhlat: Piia lähtee edustamaan. Budjetoidaan 30e vujulahjaan. 

24.04. JYYn 84. Vuosijuhlat: Ei edustajia Magnalta.  

03.04. Tuesday Club goes 60th Anniversary: Paikkana Hemingway’s. Kutsutaan mahdollisesti 
laitoksen henkilökuntaa mukaan.  

04.04 Vujukahvit: Rentoa kahvittelua ja uusien kangaskassien ja merkkien myyntiä rennolla 
meiningillä Viisasten kivellä. Kellonajaksi päätettiin 12-16.  

05.04 Vujusitsit: Helena-sali on varattu sitsejä varten klo 17-23, sitsit alkavat klo 18. 
Tarkoituksena olisi järjestää mahdollisimman low budjet -sitsit, jotta hekin, ketkä eivät 
välttämättä halua maksaa illalliskortista, voisivat silti juhlistaa 60-vuotiasta Magnaa. Teemaksi 
päätettiin 1958. Toastmastereina Nick ja Sofia.  

07.04. Magnan vuosijuhlat: Järjestetään 7.4. Ravintola Priimuksella. Itse illallisjuhla alkaa klo 
18. Pohditaan vielä coctailtilaisuuden järjestämistä kutsuvieraille, mutta tällä hetkellä odotellaan 
Priimuksen vastauksia. Järjestelyt ovat edenneet hyvin, ja 7.3. olisi tarkoitus lähettää kutsut ja 
avata ilmoittautuminen. Vujujen jatkot järjestetään Club Escapessa, ja he ovat luvanneet 
drinkkiliput jokaiselle juhlavieraalle. Juhlapaikalta järjestetään bussikuljetus jatkopaikalle. 
Magnan jäsenille on luvassa alennus (todennäköisesti 5 euron suuruinen).  

18.04. Euroviisut: Eroviisut teema sai eniten ääniä (23%) jäsenistölle tehdyssä kyselyssä. 
Juontajat ovat vielä hakusessa. Otetaan yhteyttä Katseeseen, joka toimisi viisujen 
tapahtumapaikkana. 

23.04. Vappusitsit linkin kanssa: Alustavasti ollaan sovittu asiasta Linkin tapsan kanssa. 
Mahdollisesti muitakin järjestöjä mukana. Suunnittelut jatkuvat.  



 

10. YK / The Union of Language Students 

Uuden kattojärjestön sääntöjä muokataan parhaillaan, jotta Lööppi ja Parku voivat hakea 
jäsenjärjestöiksi. Uudesta nimestä on käynnissä äänestys, joka sulkeutuu 4.3. Magnan tulee ehkä 
hyväksyä hallituksen kokouksessa YK:n uudet säännöt. Asiaa selvitellään. 
 

11. META / AOB 

Ei muita esille tulevia asioita. 

12. Kokouksen päättäminen / Adjournment 

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.23.  

 
 

  

 
 


