Magna Carta ry:n hallituksen kokous / Magna Carta’s board meeting
Viisasten Kivi 07.12.2018 klo 14:00 / Viisasten Kivi 07.12.2018 at 2 PM
Paikalla:
Nick Bursiewicz, puheenjohtaja
Lilli Tiainen, kokouksen sihteeri
Anni Tolonen
Kaisa Maunuaho
Valtteri Iso-Rautio
Satu Berggren
Maija Varpula (saapui kohdassa 10)
Suvi Saloniemi (saapui kohdassa 10)
1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:24.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen ja edellisten pöytäkirjojen tarkistaminen / Approval of
agenda and approval of the minutes of the previous meetings
Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: Lisätään 4.12. Tuesday Club menneisiin
tapahtumiin ja lisätään 15.01. Tuesday Club tuleviin tapahtumiin kohdassa 9.
4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members
Hyväksytään kolme uutta jäsentä.
5. Ilmoitusasioita / Announcements
Hallitus virkistäytyy lauantaina 8.12. Tulee tarpeeseen.
Ylioppilaskunta on valinnut Sonja Karppisen ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi ja Topias
Peltosen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi. Magna Cartan väistyvä puheenjohtaja
Nick Bursiewicz on myös valittu hallituksen jäseneksi.
Myös Magna Cartalle on valittu uusi hallitus ensi kaudelle. Puheenjohtajana toimii Laura Poranen,
varapuheenjohtajana Kaisa Maunuaho, sihteerinä Sofia Blomquist ja rahastonhoitajana jatkaa
Sara Nousiainen. Muita hallituksen jäseniä ovat Aleksi Murtojärvi, Eero Väisänen, Valtteri IsoRautio, Matti Kovanen, Teemu Tuomainen, Suvi Saloniemi, Satu Berggren, Krister Linnas sekä
Oona Koskinen.
6. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report
Yleisavustusta JYYltä on haettu.
Magna tapaa englannin henkilökuntaa ensi maanantaina, 10.12. Keskustelun aiheena on
palautekysely. Tarkoituksena on tehdä hieman pienimuotoisempi palautekysely kuin keväällä.
Kysely keskittyisi keväällä esille nousseisiin ongelmakohtiin.
Syyskokouksen pöytäkirja täytyy sääntöjen mukaan olla saatavilla maanantaihin mennessä.

Hallitustestamenttien pitäisi olla lähiaikoina valmiita. Uuden hallituksen perehdyttäminen tehdään
tammikuun alkupuolella. Väistyvä puheenjohtaja perehdyttää uuden puheenjohtajan ennen tätä.
Magna Cartan sähköpostilistalle pääsi erehdyksessä läpi epäasiallinen viesti, jonka sisältöä
pahoiteltiin pikimmiten. Hallitus pääsi harjoittelemaan kriisiviestintää.
7. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report
Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approving possible receipts
Korvataan Kaisa Maunuaholle 129,64€ Kaverisitsien juomatarjoiluista.
Korvataan Kaisa Maunuaholle 0,54€ Kaverisitsien alkoholittomista juomista.
Korvataan Kaisa Maunuaholle 37,40€ merkkitilausten postituskuluista.
Korvataan Aleksi Voutilaiselle 23,03€ Halloween-bileiden tarjoiluista.
Korvataan Aleksi Voutilaiselle 9,66€ kokouseväistä 8.10.
Korvataan Elli Saxelinille 13,03€ pikkujoulujen tarjoiluista.
Korvataan Nick Bursiewiczille 10,45€ kokouseväistä.
Korvataan Roosa Santalle 6,84€ pikkujoulujen tarjoiluista.
Korvataan Laura Poraselle 17,93€ tutoroinnin päätöstilaisuuden tarjoiluista.
Korvataan Satu Berggrenille 7,98€ syyskokouksen tarjoiluista.
Korvataan Jyri Väisäselle 40,00€ Lillukan tilavuokrasta Magnan leipomisiltaa varten.
Loppuvuosi kuluu sitsien, Megazonen ja fuksien haalareiden maksuja keräillen. Pankista täytyy
varmistaa, tarvitseeko paikan päällä käydä ilmoittamassa uudet nimenkirjoitusoikeudelliset
hallituksen vaihtuessa, vai riittääkö ilmoitus puhelimitse tai sähköisesti.
8. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members
Alumni: Alumneita on tiedotettu tapahtuman siirrosta ja alustavasta päätöksestä paikkaan
liittyen. Uutta kyselyä on laitettu alumnien Facebook-ryhmään liittyen tapahtuman tarkempaan
ajankohtaan. Tapahtuma olisi alustavasti hyvä pitää viikon 4 tai 5 viikonloppuna, jotta on aikaa
järjestelyille. 18.-19.1. on JYYn järjestöseminaari, joten tämä viikonloppu suljetaan pois laskuista.
Kehy: Valiokunnan kokous 7.11. ja seuraava 11.12. Tällä ja edellisellä viikolla pidettiin
lounaslippupromoja. Jylkkärissä juttu JYYn kehitysyhteistyöprojektista Nepalissa.
Kopo: Edellisessä kokouksessa 20.11. keskusteltiin kampuskuulumisista ja JYYn vaalitavoitteista
ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Seuraava opinto- ja tiedevaliokunta kokoontuu
pikkujouluhengessä 13.12. klo 16:15 paikassa Lyhty, jolloin valitaan valiokunnalle uusi
puheenjohtaja sekä sihteeri.
Kopot tapasivat pedajohtajien kanssa 3.12. ja suunnittelivat tulevaa palautekyselyä Kieli- ja
viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille. Kysely on suunniteltu julkaistavaksi tammi-helmikuussa
2019 Webropol-alustalla. Toistaiseksi on epävarmaa osallistuuko viestintä samaan kyselyyn.
Lisäksi tulisi huomioida tämä KiVi-laitoksen kysely omassa englannin oppiainekyselyssämme,

jotta opiskelijat jaksaisivat molempiin vastata. Seuraava pedajohtajien tapaaminen on 16.1. klo
10.
Hyvä Opettaja -kilpailu, johon ainejärjestöt tai yksittäiset opiskelijat voivat ehdottaa opettajaa, on
käynnissä. Vastausaikaa 14.12. asti.
Tammikuulla opiskelijoiden on mahdollista päästä tutustumaan henkilökunnan uusiin tiloihin Arakennuksella, lisätietoa tulossa myöhemmin.
Kulttuuri: Valiokunnan kokous oli 29.11. Keskustelua Loskafestistä ja DJ-kurssista.
Kokouksessa ideoitiin tulevalle vuodelle mahdollista toimintaa, kuten kulttuurilounasta Ilokivellä ja
ekskursioita. Kulttuurivaliokuntaan valitaan seuraavassa kokouksessa 12.12. uusi puheenjohtaja
ja sihteeri.
KV: Magna on osallistunut JYYn kv-kilpailuun. Kv-valiokunnan viimeinen kokous pidetään 12.12.
klo 16:15.
Liikunta: Megazone meni kivasti ja JYYn avustushakemuksen loppuraportti on lähetetty. Vuoden
viimeinen palloiluvuoro on 19.12. Liikuntavaliokunnan vuoden viimeinen kokous oli 28.11.; Uutta
puheenjohtajaa ja sihteeriä ei ole vielä löytynyt. Valinta siirtynee ensi vuoden puolelle.
Merkit: Pari merkkitilausta on tullut Haalarimerkkitorin kautta.
Sopo: Valiokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valinta siirtyi keväälle, joten ensi kauden
sopollakin on mahdollisuus näihin rooleihin, jos kiinnostusta löytyy. Nyyti ry piti valiokuntalaisille
työpajan koskien projektiaan, jonka tavoitteena on luoda yhtenäisempää opiskelijayhteisöä.
Kehotettiin pohtimaan myös ainejärjestötasolla, miten esimerkiksi tapahtumista saisi
mahdollisimman lähestyttäviä kaikille.
VPJ: Vuoden viimeinen järjestöklubi järjestetään tiistaina 11.12. klo 17 alkaen Ilokivellä.
Ympäristö: Valiokunnan vuoden viimeinen kokous pidettiin 28.11. Kortepohjan kierrätyspistettä
on suunniteltu. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Teemu Pynnönen. Ympäristökilpailuun osallistui
30 järjestöä ja sen voitti filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Mephisto ry. Tsempparipalkinto meni
historian opiskelijoiden ainejärjestölle, Tosine ry:lle. 22.1. Järjestetään Eetti ry:n ja Japa ry:n
ilmasto-työpaja Rentukassa, tarkoituksena on tehdä hiilijalanjälki-suunnitelma.
9. Tapahtumat / Events
a) Menneet tapahtumat / Past events
20.11. Megazone. Meni hyvin, oli kivaa. Paljon innokkaita osallistujia.
21.11. Tutoroinnin päätöstilaisuus. Meni hyvin, muutama hallituslainen oli esittäytymässä.
Fukseja oli myös kivasti paikalla. Fuksimerkkejä jäi vielä muutama yli.

26.11. Syyskokous. Uusi hallitus valittiin oikein hyvällä menestyksellä. Paikalla oli
ennätysmäärä porukkaa.
26.11. Pikkujoulut. Järjestettiin syyskokouksen yhteydessä. Joulupukki oli menestys.
Hallitus onnittelee ja kiittelee fukseja järjestelyistä! Ainoaksi ongelmaksi muodostui
loppusiivous. Jatkossa täytyy korostaa, että myös siivous on osa järjestämistä.
29.11. Leipomisilta. Järjestettiin Kortepohjan Lillukassa, oli hyvä tunnelma. Kuunneltiin
joululauluja, leivottiin, pelailtiin ja käytiin katsomassa Kortepohjan kuusen sytytystä. Lisäksi
mentiin syömään ilmaista riisipuuroa Rentukkaan.
01.12. Kaverisitsit Boomboxilla. Teemana ikoninen duo ja “näin järkkäät sitsit parissa
päivässä”. Järjestelyt sujuivat järjestäjien läsnäolon puutteesta huolimatta oikein hyvin. Itse
sitsit sujuivat hyvin, ja pyöreät pöydät toimivat yllättävän hyvin.
04.12. Tuesday Club. Järjestettiin Teerenpelissä. Paikalla vähemmän väkeä kuin
viimeksi, mutta tämä ei tunnelmaa latistanut.
b) Tulevat tapahtumat / Future events
15.01. Tuesday Club. Järjestetään Teerenpelissä. Hieman myöhempi päivämäärä
ilmoitetaan Teerenpeliin.

10. Lingviestit ry / The Union of Language and Communication Students
5.12. perinteiset pikkujoulusitsit menivät mukavasti. Jatkoilla oli Matti Nykänen esiintymässä.
Maanantaina 10.12. on syyskokous, jossa valitaan uusi hallitus kaudelle 2019 sekä hyväksytään
Lööppi ja Parku virallisesti jäseniksi.
Muistutuksena, että Viisasten kivessä ei saisi kokoustaa ennen klo 16. Sitä ennen tila on
tarkoitettu pääasiassa opiskelukäyttöön.
11. META / AOB
Hallitus tykkää kokouseväistä. Hallituksen puheenjohtaja kiittää hallitusta kuluneesta vuodesta.
Suuresta työmäärästä huolimatta kaikki on mennyt oikein mukavasti! Välillä on ollut ihan kivaakin.
Huomenna 8.12. Linkillä pääsee kulkemaan ilmaiseksi tonttulakilla.
12. Kokouksen päättäminen / Adjournment
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:20.

________________________
Puheenjohtaja

_________________________
Kokouksen sihteeri

