Magna Carta ry:n hallituksen kokous / Magna Carta's board meeting
Koivisto 20.09.2018 klo 18:30 / Koivisto 20.09.2018 at 6:30 PM
Paikalla:
Nick Bursiewicz
Lilli Tiainen
Piia Suoranta
Anni Tolonen
Jyri Väisänen
Satu Berggren
Laura Poranen
Sofia Blomquist
Aleksi Voutilainen
Kaisa Maunuaho
Sara Nousiainen
Valtteri Iso-Rautio
Jonne Pakarinen

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:41.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen / Approval of agenda and
approval of the minutes of the previous meetings
Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: muutetaan kohta 10. YK / The Union of Language
Students muotoon 10. Linviestit ry / The Union of Language and Communication Students.
Hyväksytään 5/2018 pöytäkirja. Hyväksytään myös 2/2018 pöytäkirja seuraavin muutoksin: Keuruun
Osuuspankki muutetaan Reisjärven Osuuspankiksi.
4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members
Hyväksytään 41 uutta jäsentä. Näistä 40 on 2018 aloittaneita pääaineopiskelijoita ja yksi 2016
aloittanut pääaineopiskelija.
5. Ilmoitusasioita / Announcements
Lingviestien yhteinen haalaritilaus etenee. Ainejärjestöt ovat itse yhteydessä haalarifirmaan
laskutuksen ja logien suhteen tämän kuun aikana. Sponsoreina on Esc ja Passioni ja Semma ja
sponssia saadaan ainakin 516,58€. Jos kaikki menee hyvin, sovitus on 1.10. ja haalarit toimitetaan
1.11.
Aino Huovinen on jättänyt eroanomuksen hallitukselle. Valtteri Iso-Rautio on jättänyt eroanomuksen
hallitukselle. Hallitus hyväksyy molemmat kirjalliset anomukset.
6. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report
Hallituslaisia muistutetaan osallistumaan tapahtumien loppusiivoukseen tulevaisuudessa parhaansa
mukaan. Muistutus myös englanninkielisestä viestinnästä. Magna Cartan viestintästrategiassa
sanotaan: “Viestintä toteutetaan kaksikielisenä, suomeksi ja englanniksi, mahdollisimman suuren
kohdeyleisön saavuttamiseksi. Snapchatissä kieli on rajallisen kirjoitustilan vuoksi pääasiassa

englanti.” Voidaan myös linjata, että viestit ja tapahtumakuvaukset kirjoitetaan ensisijaisesti
englanniksi, ja että suomenkielinen käännös tulee alle.
Ehdotetaan, että Magnalle hommataan oma lippu ja roll up. Näiden olemassaolo tekisi
merkkimarkkinoilla istumisesta huomattavasti vähemmän kiusallista. Granolta perus roll up on noin
150€. Lippujen hinnat ovat noin 15-60€ riippuen lipun mallista. Päätetään budjetoinnista
rahastonhoitajan puheenvuoron aikana.
Tapahtumailmoittautumisen käytännössä on havaittu puutteita. Ehdotetaan, että Magna ottaa
tapahtumailmoittautumisen pelisäännöt käyttöön, kuten moni muukin ainejärjestö on tehnyt. Säännöt
laaditaan ennen seuraavaa hallituksen kokousta ja laitetaan hallituksen kommentoitavaksi driveen.
Säännöt hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Magna on saanut yhteistyöehdotuksen Asia Exchangelta. Heidän vaihtomahdollisuuksia
mainostamalla jokaisesta hakemuksesta, jossa mainitaan ainejärjestömme nimi, Magna saa 50€ ja
hakija saa myös 50€ alennuksen. Hallitus kävi yhteistyön säännöt yhdessä läpi. Hallitus keskusteli
yhteistyöstä ja tuli siihen tulokseen, että yhteistyötä kannatetaan.
Lingviestit ovat solmineet uudet yhteistyösopimukset Escin ja Passionin kanssa. Todettiin, että
Magnan jäsenet eivät sopimuksesta välttämättä hyödy yhtä paljon. Tämän johdosta ehdotetaan, että
Magna lähestyy Freetimeä mahdollisen yhteistyösopimuksen merkeissä. Puheenjohtaja on puhunut
Tosineen puheenjohtajan kanssa, joka kertoi, että yhteistyö Freetimen kanssa on ollut mielekästä.
Hallitus nosti vielä esille aikaisemmat, epämiellyttävät yhteistyökokemukset Freetimen kanssa
erityisesti tapahtumia järjestäessä. Päätetään kuitenkin lähteä tiedustelemaan alustavaa yhteistyötä
Freetime henkilökunnalta. Hallitus on selvittänyt, että yhteistyö ei riko Lingviestien sopimuksen ehtoja.
Magna on saanut kutsun Corpuksen vujuille 27.10. Jonne Pakarinen lähtee edustamaan Magnaa.
7. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report
Tilien saldot: Nordea 1388,19€ ja POP-pankki 1000€. Käteiskassa huomattava.
Siirtymä POP-Pankkiin on alkanut. Viitemaksujen kanssa ollut hieman alkukankeutta, jonka takia
Nordean tili käytössä vielä ainakin syyskuun loppuun. Pankkikortti saatu käyttöön. Pankkikorttia ei
kuitenkaan voida rekisteröidä koko hallitukselle vaan täytyy laittaa yksityishenkilön nimiin. Vaihdetaan
siis tämä aina rahastonhoitajan vaihtuessa. Pankkikortin myötä mahdollisuus myös Mobilepayn
käyttöönottoon ja tämä hoidetaan mahdollisimman pian.
Ehdotetaan, että rahastonhoitaja voisi jatkossa hoitaa tapahtumien maksuohjeiden lähettämisen.
Kannatetaan. Muistutus kulukorvauslomakkeiden ja tositteiden toimituksesta samaan aikaan.
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approval of possible receipts
Sofia Blomquistille korvataan 50,00€ Lillukan vuokrasta ja 1,19€ poppareista.
Kaisa Maunuaholle korvataan 325,35€ Lidlin sitsijuomista, 152,59€ Alkon juomista ja 19,60€ muista
sitsitarvikkeista.
Nick Bursiewiczille korvataan 6,15€ kokouseväistä.
Nick Bursiewiczille korvataan 5,18€ JYYn uusien illan tarjoiluista.
Sara Nousiaiselle korvataan 349,77€ Fuksisitsien pizzatilauksesta.
Lilli Tiaiselle korvataan 8,45€ Magnan kesätapaamisen tarjoiluista.
Lilli Tiaiselle korvataan 79,00€ fuksipassien painatuskuluista.
Jonne Pakariselle korvataan 13,27€ kokouseväistä.
Budjetoinnit / Budget
Budjetoidaan Sopo-leivontaan: 40€
Budjetoidaan Mielenterveyspäivän sponssiin: 50€
Budjetoidaan Magna Carta roll uppiin: 150€

Budjetoidaan Magna Carta -lippuun: 30€
Budjetoidaan tutoreille karkkia: 15€
Budjetoidaan Corpuksen vujuedustukseen: 22,5€
Budjetoidaan Tuesday Clubin tarjoiluihin: 20€
Budjetoidaan loppuvuodelle nettisivuja varten: 24€ (3x8)
Budjetoidaan merkkitilaukseen: 1170€
8. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members
Alumni: Viimeksi vujujen aikaan keskustelua ryhmässä. Alumnivastaava pahoittelee hiljaisuudesta.
Yritetään aktivoida syksyn aikana. Tarkoituksena järkätä alumnien tapaaminen, sillä se on ollut
mietinnässä pitkään ja myöskin toivottu tapahtuma. Lähdetään suunnittelemaan “Alumnikaljoja”
marraskuulle.
Kehy: Viimeisin tapaaminen 11.09. Kehitysyhteistyöviikko viikolla 44, teemana What One Can Do?
Fair Trade- viikko viikolla 43. Molemmille viikoille on nyt koordinaattorit. Nostettiin takaisin pöydälle jo
keväällä ideoitu Docventures tapahtuma. Vastaavat ottavat muihin kehitysyhteistyövastaaviin yhteyttä
ja lähtevät viemään tapahtumaa eteenpäin.
Kopo: Kesällä selvisi, että PoM opinnot aiotaan mahdollisesti lakkauttaa aineenopettajaopiskelijoita
rahapulan vuoksi. Sturm und Drangin kopo “taistelee” asiaa vastaan ja on luonut palautekyselyn, joka
on myös jaettu Magna Cartan sähköpostilistalle sekä Facebook-ryhmään. Palautekyselyn
tarkoituksena on kartoittaa lukumäärää opiskelijoista, jotka haluaisivat suorittaa tutkinnossaan myös
PoM-opinnot. Keskustelua asiasta jatketaan vielä valiokunnassa.
Syksyn ensimmäinen opinto- ja tiedevaliokunnan kokous järjestetään tiistaina 25.9.2018 klo 16.15
Ilokivellä Halonessa.
Englannin henkilökunta ja Magna Carta tapaa keskiviikkona 26.9. klo 10-12:00 AgC231.
Henkilökuntaa edustamassa Helena Höylä, Sirpa Leppänen sekä Saara Vuolle. Muutkin hallituksen
jäsenet voivat halutessaan osallistua.
KiVi-ainejärjestöjen kopot ja puheenjohtajat kokoontuvat tiistaina 2.10. päärakennuksen kahvioon
ideoimaan tulevaa toimintaa.
Kulttuuri: Hallitus pohti miten kulttuuritoimintaa voidaan kehittää. Ideoitiin tee-iltamaa ja yhteistyötä
liikuntasektorin kanssa. Kiitospäivän tapahtuma olisi myös mielenkiintoinen.
KV: Kv-valiokunnan syksyn ensimmäinen kokous oli 19.9. Käsiteltiin muun muassa GDPR:n
vaikutusta: ainejärjestöille ei voida luovuttaa vaihtareiden yhteystietoja vaan infoviesti tulee laittaa
JYYn kv-asiantuntijan kautta.
Liikunta: L
 ingviestien palloiluvuoro on keskiviikkoisin klo 17-18. Megazone: tunnin yksityistilaisuuden
hinnaksi tulisi 400€, maksimiosallistujamäärä 30 tai 40. JYYn avustusta haettava viimeistään 2 viikkoa
ennen tapahtumaa. Mietitään tarkempaa päivämäärää tapahtumalle ja järjestetään
minimiosallistujamäärän tullessa täyteen. Magnalta on joukkue KiVi-ainejärjestöjen Viestijäfutikseen
10.10. Liikuntavaliokunta kokoustaa seuraavan kerran 24.9. klo 16:15.
Merkit: Merkkitilaus tehdään lähiaikoina. Merkkejä on seuraavanlaisesti:
Let’s eat mum 7 - tilataan lisää
The flag of Magna Carta 8 - tilataan lisää
English motherfucker 82
Prose before hoes 19 - tilataan lisää
Keep calm and carry on 168
Seal of approval 42
Nyan cat 3 - tilataan lisää
Magna Carta license plate 13

St. Paddy’s (vihreä) 51 - tilataan alkukeväästä
St. Paddy’s (valkoinen) 183
Avada Kebabra 170
Master Race 48 - tilataan lisää
NMES2017 38 - uusi myyntihinta 1€
Fuksimerkki 41
Fuksi 2015: 13, Fuksi 2016: 19
Sherlock 109 - tilataan mahdollisesti alkukeväästä
Incredible HUK 120
Vujumerkki 67 - myydään halvemmalla
Tilataan viittä merkkiä lisää. Ks. budjetointikohta.
Sopo: S
 osiaalivaliokunnan kokous 18.9. Kokouksessa käsiteltyjä asioita:
Hyvinvointiviikko on tulossa 8.10-14.10. Ohjelma julkaistaan syyskuun aikana. Mielenterveyspäivän
seminaari 10.10. lähestyy myös 10.10. Ohjelmasta lisätietoa Facebookissa ja verkkosivuilla.
Kiusaaminen ja häirinnän ehkäisy- ja puuttumismalli on julkaistu. Kaikkia hallituslaisia pyydetään
lukemaan julkaisu ja kuittaamaan tästä sopovastaavalle.
Opiskelijan kompassin tuettuun malliin on ilmoittautuminen käynnissä 8.10. saakka. Tuetussa mallissa
on mahdollista saada myös henkilökohtaista ohjausta, jos verkkopohjainen Opiskelijan kompassi ei
tunnu riittävältä. Vastaavaa jakaa viestiä jäsenistölle sähköpostitse. Seuraava valiokunnan kokous
11.10.
Magna järjestää Pipari- & joululeivontatapahtuman. Tapahtumapaikkana esimerkiksi Lillukka tai
Boombox. Mietitään ennakkoilmoittautumista. Erillinen tapahtuma Magnan pikkujouluista. Vastaava on
ideoinut myös tutustumiskäyntiä kissataloon tai kotitilalle. Asiaa selvitellään. Verenluovutusviikko:
innostaa myös fuksipassin käyttöön. Magnan verkkosivuille olisi hyvä saada oma “hyvinvointiosio”,
jossa linkit muun muassa Opiskelijan kompassiin, YTHS ja muihin hyvinvointiin liittyviin sivuihin ja
palveluihin. Tätä lähdetään kehittelemään.
Tiedottaja: J YYn logo Magnan sivuille. Hallituslaisten tietoja päivitetään syksyn aikana.
Hyvinvointiosio laitetaan nettisivuille. Nettisivut päivitetään Premium-versioon.
Tapahtumailmoittautumisen pelisäännöt tulee driveen viikon sisällä. Hallitusesittely uudesta
hallituslaisesta Instagramiin. Tietoa ainejärjestötilasta Viisasten kivestä Magnan nettisivuille.
Vaihtosnäppääjiä kysellään myös tälle syksylle.
Ympäristö: Viimeisin tapaaminen 12.09. Ympäristöviikko 8.-12.10. Facebookista löytyy ryhmä kaikille
kiinnostuneille. Viikolla tapahtuu: luontoretki (kehitteillä, mukana Parku, Tosine, Mephisto ja Syrinx) ja
kirpputorikierroksia, mahdollinen yritysvierailu. Aiemman ajatuksen mukaan sitsejä ei järjestetä.
Ympäristökilpailu avataan marraskuun alussa. Syksyn kehitysideoita Magnalle: Vältetään
kertakäyttöastioiden käyttöä tapahtumissa ja levitetään tietoa mystisestä ympäristösektorista ja sen
mahdollisuuksista.

9. Tapahtumat / Events
a) Menneet tapahtumat / Past events
3.9. Kirkkopuistohengailu: Oli kivaa ja paljon fukseja ja paljon vanhoja. Aikataulussa hieman
ongelmia. Kiitti Semmarit. (jk we love you).
4.9. Kaupunkisuunnistus / Tuesday Club: Kaupunkisuunnistuksesta tykättiin ja Tuesday
Clubissa normaalia runsaammin porukkaa.
5.9. JYYn uusien ilta: Merkkimyynti kukoisti ja laulukirjoja myytiin myös useampia.

6.9. Magnan info: Lyhyt ja napakka. Suurin osa fukseista oli paikalla. Pidetään ehdottomasti
mukana syksyn ohjelmaa.
6.9. Poikkarietkot: Todella hyvät. Lillukka tilana toimii.
7.9. Hengailua Opinkivellä: Parani loppua kohden. Saunottiin.
11.9. Fuksifutis: Peruttiin. Sää ei suosinut, kiinnostuneita ohjattiin palloilemaan
palloiluvuoroon. Voidaan järjestää myöhemminkin jos sää sallii.
12.9. Juomien maistelua Teerenpelissä: Bueno. 20 osallistujaa, useampikin olisi mahtunut
mukaan. Informatiivinen ja erilainen tapahtuma.
13.9. Grillailua ja chillailua Kortepohjassa: Grillin sytytyksessä hieman ongelmia. Reilusti
kuitenkin porukkaa ja mukava ilta. Koko Kortepohja sai nauttia Magnalaisten laulusta ja Toton
Africasta.
18.9. Fuksisitsit: 90 osallistujaa ja oikein onnistuneet sitsit.
b) Tulevat tapahtumat / Future events
26.9. Fuksiaiset: Rasteja riittää, Lingviesteille on oma rasti ja hallitukselle myös. Valaan
tarvitaan kaikki rastinpitäjät sekä hallituslaiset. Valaan tarvitaan alkoholitonta viiniä ja kynttilöitä. Näitä
selvitellään vielä muissa kanavissa.
2.10. Tuesday Club BoomBox edition: Tapahtuma tulossa tällä viikolla. OPM = omat pelit
mukaan.
4.10. Kauppakadun Appro: Lipunmyynti onnistui hienosti. Ollaan aikaisemmin yhteyksissä
ensi vuonna.
27.10. Kaverisitsit: Tenttiviikko, mutta mainostetaan ajoissa. Helena aika kallis, Lillukka liian
pieni. Rentukka tai Ilokiven yläkerta voisivat olla hyviä vaihtoehtoja. Paikkaa tiedustellaan
mahdollisimman pian.
xx.10. Halloween bileet: Alustavasti 31.10. Tiedustellaan Järjestöjen talolta vapaata.
12.11. Star Wars sitsit: Helena-sali on varattuna klo 23 asti. Yhteistyösitsit Linkin ja Lööpin
kanssa. Lippuja myös mahdollisesti muille ainejärjestöille jakoon.
xx.12. Pikkujoulut: Fuksit hoitaa. Opinkiven saunasta katsotaan vapaata aikaa
mahdollisimman pian.
10. Linviestit ry / The Union of Language and Communication Students
Yhteisfuksiaiset 26.9. Lingviesteillä on fuksiaisissa kaikille avoin rasti. Kahdet sitsit ja
liikuntatapahtuma suunnitteilla tulevalle lukuvuodelle. Yhteistyösopimukset allekirjoitettiin Escin ja
Passionin kanssa. Uutta hallitusta ensi kaudelle kartoitetaan. Logo-kilpailu käynnissä.
11. META / AOB
Ei muita esille tulevia asioita.
12. Kokouksen päättäminen / Adjournment
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21:03.

________________________

_________________________

Puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

