
Magna Carta ryn hallituksen kokous  
30.8.2018 Klo 18:11. paikassa Fermaatti 
 
Paikalla: Nick Bursiewicz, puheenjohtaja 

   Lilli Tiainen, kokouksen sihteeri 
   Anni Tolonen 
   Sofia Blomquist 
   Kaisa Maunuaho 
   Aleksi Voutilainen 
   Laura Poranen 
   Satu Berggren 
   Jyri Väisänen 

 

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order 

Avataan kokous ajassa 18:11. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum 

Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, sillä hallituksesta on yli puolet paikalla. 

3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen / Approval of 
agenda and approval of the minutes of the previous meetings 

Lisätään esityslistan tapahtumiin 21.7. Magna Cartan kesätapaaminen.  

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members 

Ei uusia jäseniä. 

5. Ilmoitusasioita / Announcements 

Lingviestien yhteinen haalaritilaus on vielä mietinnän alla. Asiaa selvitetään. Voi olla, että 
yhteistilaus ei tule toteutumaan. Omia sponsoreita kannattaa ainakin kysellä. 

6. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report 

Magna on ilmoitettu JYYn uusien iltaan 5.9. klo 18-21 Ilokivellä.  

JYY järjestää Järjestöspektaakkelin 14.9. klo 10-17. Hallituksen toivotaan osallistuvan sankoin 
joukoin.  

Magnan jäsenyyden etuja täytyisi mainostaa enemmän.  

Vuosijuhlahaalarimerkkejä jäi jonkin verran yli, ja niille olisi hyvä keksiä jotain käyttöä.  

7. Tapahtumat / Events  

21.7. Magna Cartan kesätapaaminen 
Oli kivaa. Porukkaa oli saapunut kivasti paikalle (n. 30), vaikka kesä olikin. Toivottiin  
myös ensi kesälle vastaavaa. 
3.9. Kirkkopuistohengailu 
Alkaa klo 19.30. Hengailua uusien fuksien ja vanhojen opiskelijoiden kanssa.  
Muistutetaan tapahtumasta Facebook-ryhmässä. 



4.9. Kaupunkisuunnistus / Tuesday Club 
Tapahtuma on julkaistu Facebookissa. Tuesday Club toimii suunnistuksen loppurastina.  
Hallituksen rastille tulee paikalle ainakin Nick, Lilli ja Sofia.  
5.9. JYYn uusien ilta 
Magna on ilmoitettu osallistumaan. Illan aikana on tarkoitus myydä merkkejä, laulukirjoja  
ja kangaskasseja. Fukseilla on myös mahdollisuus liittyä Magnan jäseneksi. Ainakin  
merkkivastaava, puheenjohtaja ja kopovastaava menevät ständeilemään.  
6.9. Magnan info 
 Hallitus menee esittäytymään uusille fukseille L303 klo 12-14. Tarkoitus on kertoa 

tarkemmin ainejärjestön ja ylioppilaskunnan toiminnasta.  
6.9. Poikkarietkot 
Avain tulee hakea joko edellisenä päivänä tai samana päivänä. Varaus on klo 12-01.  
Sofia hakee avaimen. Hallitus pitää virkistäytymisiltapäivän samassa tilassa klo 14-17.  
Tarkoitus on tilata pizzaa ja rentoutua yhdessä vahvistaen mukavaa yhteishenkeä. 
Facebook-tapahtuma ilmestyy lähiaikoina.  
7.9. Hengailua Opinkivellä 
Opinkivi on varattu Magnalle 17-23. Luvassa rentoa oleskelua ja akkujen lataamista  
rankan ensimmäisen viikon jäljiltä. Facebook-tapahtuma on työn alla. Hengailu 

toteutetaan nyyttikestiperiaatteella. 
11.9. Fuksifutis 
Uusi yritys viime vuonna suunnitellulle fuksifutikselle, joka sään vuoksi vaihtui biljardin  
pelaamiseen. Kampuksen kenttä on varattu klo 18-20.  
12.9. Juomien maistelua Teerenpelissä 
Magnalle on varattu ohjattu oluidenmaisteluilta Teerenpeliin. Facebook-tapahtuma 

luodaan pian. Ennakkoilmoittautuminen. Arvioitu hinta n. 11-12e/osallistuja. Sofia on 
yhteydessä Teerenpeliin, ja kyselee samalla halukkuudesta tulevaisuudenkin 
yhteistyöhön.  

13.9. Grillailua ja chillailua Kortepohjassa 
Kortepohjan pihalla on grillikatos, joka on varattu illaksi Magnalle. Laura noutaa avaimen. 
Omat eväät mukaan! Tapahtuma tulossa Facebookiin. Lainataan JYYltä kestoastiat.  

18.9. Fuksisitsit 
Fuksisitsit järjestetään klo 18-22 Helena-salissa, Ruusupuistolla. Järjestelyt voidaan 

aloittaa klo 16. Teemana sitseillä on perinteisesti kotiseutu, ja toastmastereina toimivat 
Pasi Hämäläinen ja Paula Hirvonen. Sitseille mahtuu 120 henkilöä, mutta ilmoittautuminen 
avataan kuitenkin ensimmäisenä uusille fukseille, ja päivää myöhemmin vanhemmille 
opiskelijoille.  

26.9. Fuksiaiset 
Hallituksella on rasti. Samana iltana Seminaarinmäellä on todella monen muunkin 
ainejärjestön fuksiaiset, joten rastipaikat tulee sopia jo etukäteen. Täytyy myös varautua, 
että Harjun portailla on ruuhkaa. KiVi-ainejärjestöjen fuksiaisten jatkopaikkana toimii 
yökerho London. Fuksiaiset alkavat klo 17.00. Harjun portaille pyritään saapumaan klo 
21.00. Magnan vala vannotaan portailla hallituksen johdolla. Fuksiaisten palkintona toimii 
kiva haalarimerkki. Tapahtuma julkaistaan lähiaikoina Facebookiin. Keskustelussa nousi 
esiin hyvä huomio siitä, onko Magnalla tai esimerkiksi Lingviesteillä ensiapulaukkua. Asiaa 
selvitetään.  



2.10. Tuesday Club BoomBox edition 
Boombox on varattu klo 16-22 Magnalle. Viime keväänä tuli toive, että Tuesday Club  
järjestettäisiin joskus ei-anniskelutilassa, joten tätä päätettiin kokeilla.  
4.10. Kauppakadun Appro 
Sofia tiedustelee Kauppakadun Approlta, olisiko mahdollista saada 80 lippua varattua  
magnalaisille.  
xx.xx Rastirata Laajavuoressa 
Järjestämistä mietitään. Pohditaan vaihtoehtoisesti Magna-ekskursion järjestämistä 

Laajavuoren seikkailupuistossa.  
8. Tapahtumien budjetointi / Event budgets 

3.9. Kirkkopuistohengailu - 0e 
4.9. Kaupunkisuunnistus / Tuesday Club -voittajajoukkueelle kehy-ruokaliput.  
Budjetoidaan 25 euroa 10kpl ruokalippuihin. 
5.9. JYYn Uusien ilta Budjetoidaan 6e kahteen Marianne-karkkipussiin.  
6.9. Hallituksen virkistäytymisiltapäivä - budjetoidaan pizzaan ja naposteltavaan 30e 

(käytetään myös pizzakupongit vuosijuhlasitsien jäljiltä). 
6.9. Poikkarietkot - budjetoidaan tilavuokraan 50e ja naposteltaviin 15e.  
7.9. Hengailua Opinkivellä - budjetoidaan tilavuokraan 120e ja naposteltaviin 10e.  
11.9. Fuksifutis -0e 
13.9. Grillailua Kortepohjassa -budjetoidaan grillailutarvikkeisiin 20e.  
18.9. Fuksisitsit - budjetoidaan tilavuokraan 150e ja sitsitarjouluihin ja -tarvikkeisiin 600e.  
26.9. Fuksiaiset - budjetoidaan vala- ja fuksiaistarvikkeisiin 100e. 

  2.10. Tuesday Club Boombox edition - budjetoidaan 20e.  
 9. Muuta budjetoitavaa / Other items that require budgeting 

Fuksipassit - tarvitaan 60kpl. Passit painatetaan Yliopistopainolla. Budjetoidaan 
painokuluihin 50e.  

Mielenterveyspäivän seminaariin budjetoidaan 50e. Summa saadaan todennäköisesti 
takaisin ainakin osittain.  

10. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members 

Kopo: Seuraava opinto- ja tiedevaliokunnan kokous on 25.9. Klo 16.15. Kesältä uutta asiaa: 
Sturm und Drangin kopo oli saanut tietoonsa, että POM-opintojen tarjoaminen 
aineenopettajille oltaisiin lakkauttamassa rahoituksellisista syistä. Nykyäänkin on tehtävä 
25op KIMO-opintoja, jotta pystyy edes suorittamaan POM-opinnot. Asiaa selvitellään. 26.10. 
on tapaaminen englannin henkilökunnan kanssa. 

Sopo: Mielenterveyspäivän seminaaria järjestetään taas, ja Magna on tänäkin vuonna mukana 
järjestelyissä. Seminaari järjestetään 10.10. Tapahtumaa toivotaan mainostettavan 
ainejärjestöjen tahoilta.  

Liikunta: Palloiluvuoron ajankohtaa selvitellään.  



11. Lingviestit / The Union of Language and Communication Students 

Haalaritilausta selvitellään. Nimenmuutos on vihdoin virallinen! Hallitus onnittelee.  

12. META / AOB 

Ei muuta esille tulevaa. 

13. Kokouksen päättäminen / Adjournment 

Päätetään kokous ajassa 20:22. 

 

 

 

 

________________________ _________________________ 
 

puheenjohtaja kokouksen sihteeri 

 

 

 


