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

Viisasten Kivi 25.2.2019 klo 16.00 / Viisasten Kivi 25.2.2019 at 4 PM 

 

Paikalla: 

Laura Poranen, puheenjohtaja 

Kaisa Maunuaho, sihteeri 

Eero Väisänen 

Matti Kovanen 

Valtteri Iso-Rautio 

Teemu Tuomainen 

Krister Linnas 

Satu Berggren 

Oona Koskinen (poistui kohdassa 9) 

Sara Nousiainen 

 

1. Kokouksen avaaminen / Meeting called to order 

Avataan kokous ajassa 16:15. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Proof of quorum 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

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

approval of the minutes of the previous meetings 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: Lisätään kohtaan 10b) Kv-sitsit. / Hyväksytään 

edellinen pöytäkirja seuraavin muutoksin: korjataan kohdan 5 Manga muotoon Magna.  

Hyväksytään edellisen kevään yhdistyksen kevätkokouksen pöytäkirja muutoksitta.  

 

4. Uusien jäsenten hyväksyminen / Ratification of new members 

Ei uusia jäseniä.  

 

5. Ilmoitusasioita / Announcements 

Tutorhakijoista kaivataan kommentteja. Laitoksen pyyntö oli, että erityisasemassa olevat 

jääväävät itsensä. Tämä tarkoittaa siis sitä, etteivät tutoriksi hakeneet hallituslaiset osallistu 

kommentointiin. Kaisa kerää kommentit kokouksen jälkeen.  

 

6. Yritysyhteistyön käsittely / Cooperation affairs 



Tapasimme Kide.app -sovelluksen edustajaa Tommi Mannista ma 11.2. Klo 12. Paikalla oli 

Laura, Matti ja Krister. Kide.app on mobiilisovellus, jonka kautta järjestö pystyy myymään 

tuotteita sekä lippuja tapahtumiin. Sovelluksella on n. 60 000 käyttäjää kuukausittain ja 

Jyväskylässä sitä käyttää mm. Asterix, Emile, Linkki, Dumppi, Pörssi ja JYY. Tapahtumia voi 

saada julkisesti näkyville, jolloin tapahtuma saa näkyvyyttä myös ulkopuolisille. Tapahtumia 

on myös mahdollista saada piiloon linkin taakse. Varsinkin St. Patrick’s Dayhin Kide.app olisi 

hyvä mainosalusta. Sovellus veloittaa jokaisesta maksutapahtumasta, eli vain myydyistä 

lipuista tai tuotteista maksetaan. Jokaisesta myynnistä kide.app veloittaa tuotteen hinnasta 

2,95% + 0,25snt. Tällöin esimerkiksi St. Patrick’s Day Pub Crawlin 5€ lipusta Magnalle jäisi 
4,60€ omaan pussiin. Kaikki maksut menevät ensin Kide.app:lle, ja viikon päästä 
tapahtumasta he lähettävät Magnalle jääneen osuuden yhtenä summana. Manninen tarjosi 

Magnalle mahdollisuutta testata sovellusta ensimmäisen kerran ilman sitoutumista, jonka 

jälkeen voimme päättää jatkosta. Tämä vaatisi profiilin luomista Magnalle. Avataan aiheesta 

keskustelu. 

 

Tehdään päätös kide.app:n ja mahdollisten muiden vaihtoehtojen välillä. Yleisesti palvelut 

vaativat suomalaiset pankkitunnukset, joten täytyy miettiä, miten maksu hoituu esimerkiksi 

vaihtareilta. On myös tarpeen pohtia etukäteen, miten toimitaan tilanteessa, jossa 

mobiilisovellukseen tulee vika. Rahastonhoitaja toivoo, että käteiskassan käyttöä 

tapahtumissa pyrittäisiin pikkuhiljaa vähentämään. Hallitus päättää kokeilla kide.appia St. 

Patrick’s Dayn lipunmyyntiin. 

 

Taina Ukkola Kieliasiantuntijat ry:stä lähestyi sähköpostitse. Käännösalan asiantuntijat KAJ 

yhdistyi 1.1.2019 Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n kanssa, josta syntyi Kieliasiantuntijat ry. 

He järjestävät Jyväskylässä CV-klinikan kieliasiantuntijoille 5.3. klo 17-19, johon Magnalaiset 

pääsisivät osallistumaan veloituksetta. He tahtoisivat tehdä Magnan kanssa muutakin 

yhteistyötä, josta keskustelemme 5.3. Tiedustellaan muun muassa siitä, mitä he voisivat 

tarjota magnalaisille, sillä Jyväskylän yliopistossa ei opeteta kääntämistä tai tulkkausta. 

Toivotaan myös konkreettisia työelämän tarinoita.  

  

7. Puheenjohtajan puheenvuoro / Chairperson's report 

Muistetaan kutsua aina FB-tapahtumiin kaikki kaverit! Tapahtumat näyttävät paremmilta jos 

osallistujia tai kiinnostuneita on muitakin kuin muutama hallituslainen. 

 

Magna on viime vuoden ajan kerännyt tapahtumista kerääntyneitä pullorahoja 

säästöpossuun. Rahamäärästä ei ole tietoa, possu täytyy viedä pankkiin avattavaksi. 

Vuoden 2017 hallitus linjasi rahat lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyteen. Päätetään lahjoittaa 

rahat tämänhetkiselle JYYn kehitysyhteistyökumppani Aurora Borealikselle. 

 

Hallituksen nimet ja puhelinnumerot on laitettu eteenpäin Lingviesteille. Edellisen hallituksen 

vipit Escapeen ovat voimassa helmikuun loppuun, ja uuden hallituksen vipit pitäisi tulla 

voimaan maaliskuussa. Jotta vip astuu voimaan hallituslaisten tulee ladata puhelimeensa 

Ravintola.fi -sovellus ja rekisteröidä sinne kanta-asiakastunnus. 

 

Tapasimme Lingviestien alaisten ainejärjestöjen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien 

kesken maanantaina 18.2. Keskustelimme tulevista tapahtumista ja yhteistyöstä. Viisasten 



Kiveä saa käyttää klo 22 asti, kunhan paikalla on avainkortin haltija ja poistuu tiloista ajoissa 

ennen hälytyksiä. Kokouksia varten tilaa saisi varata vain klo 16 alkaen, jotta muu jäsenistö 

saisi käyttää tilaa päivisin. VK:ä saa sisustaa haluamallaan tavalla. Vanhasta sohvasta 

pyritään eroon, tilalle ollaan kaavailtu tulostinta. Lingviesteille on tulossa uusi sähköpostilista, 

muistetaan mainostaa sitä muiden Lingviestien somekanavien lisäksi. Lingviestit ehdottivat 

yhteisiä fuksisitsejä, päätetään kuitenkin pitää Magnan omat. Fuksiaisten päivämäärä lyötiin 

jo lukkoon, tapahtuma on ke 25.9. ja jatkoista vastaa Lingviestit ja ne pidetään Londonissa. 

 

18.2. Oli KiVi-laitoksen OPS-työryhmän kokous. Suunnittelimme OPS-kyselyn jakamista 

opiskelijoille erilaisten kurssien aikana. Ainejärjestöt liittyvät kyselyn jakamiseen myöhemmin 

keväällä, ensin selvitetään kuinka paljon opiskelijoita saadaan tavoitettua eri kursseilta. 

Seuraava OPS-työryhmän kokous on torstaina 21.3. klo 15.00. Lisäksi kevään laitoskokous 

järjestetään keskiviikkona 3.4. klo 12-14 Ruusupuiston Helena-salissa. Paikalle toivotaan 

Magnalta edustajia. Laitoskokoukseen osallistuvat Laura Poranen, Krister Linnas, Sara 

Nousiainen ja Kaisa Maunuaho. 

 

Koska Magna Carta on kunniakas, yli 60-vuotias jäsenmäärältään suuri ainejärjestö, tulisi 

meidän keskustella uusien perinteiden luomisesta. Monelta ainejärjestöltä Jyväskylän 

yliopistossa löytyy ainejärjestönauhaa, mutta Magnalla sitä ei vielä ole. Ainejärjestönauha 

tuo järjestölle näkyvyyttä ja luo yhteenkuuluvuutta. Vaikka seuraavat Magnan vuosijuhlat 

ovat todennäköisesti vasta vuonna 2023, voisi asiaa alkaa jo tiedustelemaan. Toinen 

vaihtoehto olisi tiedustella Lingviesteiltä halukkuutta hankkia yhteistä kattojärjestönauhaa. 

Jätetään asia hautumaan.  

 

Magnan nettisivujen kautta tuli kyselyä LinkedIn-tilin luomisesta. LinkedIn-sivujen kautta 

magnalaiset voisivat verkostoitua, sekä Magnan profiiliin saisi linkitettyä mm. nykyiset 

hallituslaiset. Avataan keskustelu LinkedIn-tilin perustamisesta. Päätetään, että Laura 

Poranen luo Magnalle LinkedIn-tilin.  

 

Vaihtosnäppejä on kyselty. Satu ottaa asian hoitaakseen. Annetaan vaihtosnäppääjille 

kiitokseksi lounaslippu tai vapaavalintainen Magnan haalarimerkki.  

 

Pidetään keväällä #magnalainen-kampanja. Aloitetaan kampanja 11.3., joka kestää 15.4. 

asti. Annetaan kahdelle arvotulle voittajalle molemmille palkinnoksi kolme lounaslippua ja 

haalarimerkki. Kaisa Maunuaho mainostaa kampanjaa jäsenistölle ennen sen alkua.  

 

Järjestetään yhteinen speksireissu magnalaisille. Kysellään JyväSpeksiltä lipunmyynnistä ja 

mahdollisista päivämääristä.  

 

Magnalla on oma verenluovutusryhmä Facebookissa, jota kautta tiedustellaan innokkaita 

lähtemään yhdessä luovuttamaan verta.  

 

Aloitetaan Instagram-esittelyt viikolla 10. Julkaistaan kaksi esittelyä per viikko. Ensimmäiset 

esittelyt kirjoittavat Laura Poranen ja Kaisa Maunuaho. Viikolla 11 ovat vuorossa Sara 

Nousiainen ja Sofia Blomqvist, viikolla 12 Eero Väisänen ja Satu Berggren, viikolla 13 Oona 

Koskinen ja Krister Linnas, viikolla 14 Teemu Tuomainen ja Valtteri Iso-Rautio, viikolla 15 

Matti Kovanen, Suvi Saloniemi ja Aleksi Murtojärvi.  

 



Haalarimerkkejä toivottiin tapahtumiin. Krister Linnas tiedustelee vappusitsien työryhmässä 

onko kiinnostusta haalarimerkeille.  

 

Kevätkokouksen päivämääräksi sovitaan keskiviikko 3. huhtikuuta. 

 

8. Rahastonhoitajan puheenvuoro / Treasurer's report 

Pohditaan olisiko Magnalla tarvetta laskutuspalvelulle. Monet tapahtumat toteutetaan 

yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa ja usein tuottoja jaettaessa pyydetään lasku 

kirjanpitoa varten. Rahastonhoitaja selvittää asiaa.  

 

Mahdollisten kuittien hyväksyminen / Approval of possible receipts 

Kaisa Maunuaholle 4,35€ Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlalahjasta 

Kaisa Maunuaholle 26,65€ Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlaedustuksesta 

Laura Poraselle 25€ Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlalahjasta 

Laura Poraselle 26,65€ Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlaedustuksesta 

Krister Linnakselle 18,35€ (kahvi x 2 ja Hugs & Mugs -eväät) 

Matti Kovaselle 64,23€ pikkujoulujen tarjoiluista. 
Anni Toloselle 5,00€ Kaverisitsien tarjoiluista 

Anni Toloselle 38,29€ Leipomisillan tarvikkeista  
Sofia Rautiolle 19,76€ Fuksiaisten tarvikkeista 

Eero Väisäselle 26,65€ Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlaedustuksesta 

Valtteri Iso-Rautiolle 12€ kokouseväistä 

 

Budjetoinnit / Budget 

Hallitushuppareihin 150€ 

St. Patrick’s Day Pub Crawlin suorituspasseihin 90€ 

St. Patrick’s Day Pub Crawlin sääntölappujen tulostukseen 5€ 

 

9. Sektorikohtaiset puheenvuorot / Reports from board members 

Kehy & ympäristö: 

Ympäristövaliokunnan kokouksessa keskusteltiin Kortepohjan ylioppilaskylän yhteisestä 

ruokien “hävikkipisteestä”, jonne kaikki voisivat tuoda avaamattomat ja päiväyksen puolesta 

kunnossa olevat ruokansa muiden käyttöön. Esiin nousi myös Semman linjaus palmuöljyn 

käytöstä, ympäristövaikutusten takia he eivät käytä sitä ruoanvalmistuksessa. Yhteisenä 

keskustelunaiheena oli myös tulevat eduskuntavaalit, ja mietimme yhdessä mahdollisia 

kysymyksiä vaalipaneeleita varten. Muun muassa hiilijalanjäljen verottaminen, metsien 

avohakkuut, ydinvoiman tulevaisuus sekä ympäristötietoisen kasvatuksen merkityksellisyys 

koulumaailmassa olivat suosittuja puheenaiheita ja niiden pohjalta laadittiin useampia 

kysymyksiä vaalipaneeleita varten. 

 

Kehypuolella keskustelimme paljon tulevan kevään tapahtumista, mitään ei tosin vielä 

päätetty. Esimerkiksi kirpputorien järjestämisestä ja toimimisesta osana muita tapahtumia oli 

puhetta, luonnollisesti myös tulevia eduskuntavaaleja sivuttiin ja paneelikeskusteluihin 



kehiteltiin kysymyksiä esimerkiksi Suomen kehitysyhteistyön budjetoinnin ja projektien 

kannalta. 

 

Kopo: Opetussuunnitelmakurssi tapasi kahdesti (4.2. ja 18.2.), joista jälkimmäiseen kopo ei 

päässyt osallistumaan. Käsittääkseni kuitenkin päällimmäisinä aiheina on ollut kyselyn 

viimeistely ja mahdollisimman ison vastausprosenttiin pyrkimys tavoittamalla 

massaluentokurssit.  

 

JYYn opinto- ja tiedevaliokunta kokoontui 21.2. Kokouksen keskeinen aihe oli 

yhdenvertaisuussuunnitelma ja koulutuspoliittisen näkökulman huomiointi. JYYn sivuilta 

löytyy mm. opas järjestöille yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseksi.  

 

Seuraava tapaaminen englannin oppiaineen henkilökunnan kanssa ke 13.3. Klo 14. 

Tarkoituksena on suunnitella englannin opiskelijoille suunnattua kyselyä. 

 

Yliopisto järjestää henkilökunnalle 28.5 “HENKESO06 Esteetön opiskelu: Heikkonäköisen ja 

sokean, kuuron ja huonokuuloisen opiskelijan huomioon ottaminen opetuksessa ja 

ohjauksessa, 0 op”, jossa Magnan kopo toimii yhtenä opettajista.  

 

Jodelissa eräs opiskelija moitti jollain kurssilla opettajan lipsuvan kahden viikon 

arvosanarajasta. Kehotettuani häntä ottamaan yhteyttä Magnan kopoon hän sanoi kuitenkin 

vielä yrittävänsä opettajan kautta ensin.  

 

Tutorhaku tulevalle syksylle tuotti hyvää tulosta, koulutussuunnittelija mainitsi, että “on mistä 

valita”.   
 

Kulttuuri: Kulttuurivaliokunnan edellinen kokous oli 21.2. Kokouksessa keskusteltiin 

kulttuurimatkasta kuluvalle keväälle. Matkan kohteeksi valittiin huhtikuun alussa Tartto, Viro. 

Kokouksessa ehdotettiin opiskelijoille suunnattua stand-up ohjelmaa. Kulttuurivaliokunnan 

kokouksien lisäksi päätettiin ottaa kokeiluun kulttuurivaliokunnan rennompi tapaaminen, 

jossa olisi mahdollista ideoida tulevia tapahtumia. Kulttuurivaliokunnan kyselystä kävi ilmi, 

että opiskelijat kaipaavat musiikkiin liittyviä tapahtumia. Tämän johdosta, kulttuuri on hieman 

ideoinut sellaisen järjestämistä Magna Cartalle. Toinen ideoitu tapahtuma olisi herkkukierros 

Jyväskylässä, joka päättyisi vaikka reissuun Pandan tehtaanmyymälään. 

 

KV: Seuraava kv-valiokunnan kokous 28.02. klo 16:15 Lyhdyssä. Luvassa bilingual 

communication -työpaja.  

Liikunta: Magna Carta goes downhill -tapahtuma oli onnistunut. Palloiluvuorossa 

havaittavissa lievää kävijämääräkasvua. Liikuntavaliokunnan kokous oli 20.2,  seuraava on 

26.3. Korkeakoululiikunta lähettää kuukausittaisen listan korkeakoululiikunnan tapahtumista. 

Varataan Magnan luistelutapahtumaa varten kampuksen kenttä. Jos silloin ei enää ole jäätä 

niin keksitään muuta toimintaa, kuten Kyykkä.  

 

Merkit: Uudet St. Paddy’s -merkit saapuneet. Merkkienompeluilta tiistaina 26.2. 

 

https://jyy.fi/palvelut-opiskelijalle/apu-tuki/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/


Sopo: Yhdenvertaisuussuunnitelman teko ollaan aloittamassa. Ensimmäisenä 

vapaamuotoinen kahvittelu ja ajatusten vaihto muiden Lingviestien ainejärjestöiden sopojen 

kanssa. Lisäksi suunnitteilla on kokkaustapahtuma yhteistyössä Fokuksen kanssa. 

 

Vpj: Englanti vs. Ranska -sitseillä oli ensimmäistä kertaa kokeilussa 

yhdenvertaisuusvastaavat. Kokeilusta tulisi lähettää sitseille osallistuneille palautekysely, 

jossa kartoitetaan sen onnistuneisuutta ja tarpeellisuutta.  

 

Haalarimerkkisitsien päivä, teema ja mahdolliset yhteistyökumppanit tulisi päättää 

hetimmiten, sillä merkkien suunnittelussa menee aikaa ja tilauksessa saattaa kestää neljästä 

viiteen viikkoa.  

 

Tapahtumatiimi tulisi luoda pian, sillä jäsenistö on jo kysellyt siitä ja se on hyvä keino saada 

kiinnostuneita mukaan esimerkiksi sitsien järjestämiseen. Tapahtumatiimi on myös 

tapahtumavastaavien etu, koska sen avulla saadaan tehtäviä delegoitua enemmän.  

 

Muistutan kaksikielisestä viestinnästä eri viestintäkanavilla. Välillä on kiire ja asia lyhyt, 

tällöin kielen tulisi olla vähintään englanniksi - ei pelkästään suomeksi. Viestinnän tulisi 

tapahtua sekä Magnan Facebook-ryhmässä, että sähköpostilistalla, jotta viestinnän 

kattavuus olisi mahdollisimman laaja. Vielä muistutuksena, että tapahtumat luodaan Magnan 

Facebook-sivujen (ei siis ryhmän) kautta näkyvyyden vuoksi.  

 

Maaliskuun sitseille Ynnä ry:n ja Varkaat ry:n kanssa tarvitaan vielä Magnalta toasti. Eero 

Väisänen lupautuu tehtävään.  

 

Lopuksi vielä pyyntöä ja muistutusta siitä, että kokouksia varten -dokumenttiin kirjoitettaisiin 

omat asiat mahdollisimman valmiiksi pöytäkirjaa varten. Tämä helpottaa sihteerin tehtävää 

huomattavasti, kun aika ei mene kokouksissa tekstien muokkaamiseen.  

 

Lähetetään St. Patrick’s Day Pub Crawlin tapahtuma Jyytisiin. Lipunmyynti järjestetään 

keskiviikkona 6.3. kirjastolla.  

 

10. Tapahtumat / Events 

a) Menneet tapahtumat / Past events 

5.2. February Tuesday Club: vähemmän osallistujia kuin tammikuussa. Magnalle oli rajattu 

Teerenpelin takaosa.  

13.2. Englanti vs Ranska sitsit: Magna voitti kisan! Hallitus onnittelee. Ruoka oli hyvää. 

14.2. Ystävänpäivän kahvitus / Hugs and Mugs: osallistujia houkuteltiin sisälle.  

16.2. Linkki Jyväskylä ry:n vuosijuhlat: mukavaa oli. Magnalta oli edustamassa Eero, Laura 

ja Kaisa.  

19.2. Magna goes Downhill: sää oli hieman kehno, mutta osallistujia saapui silti paikalle. 

Kyykkä oli suosittu.  

b) Tulevat tapahtumat / Future events 



26.2. Merkkienompeluilta / Patch Sewing Night: Myydään merkkejä. Paikalle saa ottaa myös 

pelejä ja naposteltavaa.  

5.3. Tuesday Club: odotetaan vähemmän osallistujia tenttiviikon takia.  

7.3. The Great Magna Bake Off / Leipomisilta: tehdään tapahtumaan ilmoittautuminen, jotta 

osaamme arvioida tarvikkeiden määrän.   

12.3. Saint Patrick's Day Pub Crawl: kysytään Yliopistopainolta tarjousta 150 

suorituspassista. Lipunmyynti tapahtuu sekä kide.appin kautta, että fyysisenä lipunmyyntinä 

6.3. Lisäksi itse tapahtumapäivänä voi vielä ostaa paikanpäältä lippuja.  

19.3. Magna on Ice / luistelutapahtuma: säävarauksella. Mahdollisuutena myös kyykkä 

jäättömän kentän sattuessa.  

23.3. JYYn vuosijuhlat: Magnalta osallistuu ainakin Laura ja Kaisa.  

27.3. Yhteissitsit Ynnä ry:n kanssa / Sitsifest with Ynnä ry: Sitsejä järjestämässä on mukana 

myös Varkaat ry. 

1.4. Kokkailua Fokuksen kanssa: suunnitteluasteella.  

9.4. Kv-sitsit: suunnitteilla.  

11.4. Lingviestien Euroviisut / Eurovision: Magnalta löytyy jo 9 halukasta tiimiin.  

12.4.-14.4. NMES: alkuperäinen ainejärjestökohtainen kiintiö täyttyi 34 sekunnissa. 

Lisäpaikkoja on kyselty, tiedot niistä tulee maaliskuun puolella. Lisäksi Verba ry kyseli 

yhteiskuljetuksen mahdollisuutta.  

29.4. TBA Sitsfest / Yhteissitsit Triolin, Tosineen, Nefan ja Corpus ry:n kanssa 

 

11. Lingviestit 

14.3. Salkkarisitsit (Lingviestit, Sporticus, Syrinx): herättäneet kiinnostusta jopa tuotannossa 

asti.  

2.4. Hääsitsit 

 

Ainejärjestötila: Yhteys otettu tilapalveluihin monitoimikoneesta. Kirjaston tyhjentäminen 

aloitetaan keväällä, ja yksi monitoimikone tuodaan Lozzin aulaan, jotta se palvelisi 

mahdollisimman monia. Sohvan siirtäminen tilasta oli puheenaihe myös 

puheenjohtajatapaamisessa. Valmistaudutaan toimenpiteisiin. Paperikalenteri ja säännöt 

tulossa ainejärjestötilaan. Viisasten Kiven Facebook -ryhmä on koettu huonoksi kanavaksi 

välittää tietoa. Ryhmä lakkautetaan ja Viisasten kiven Google-kalenteri lisätään kaikkien 

nähtäväksi Lingviestien omaan Facebook-ryhmään. Kalenterin muokkausoikeus säilyy 

puheenjohtajistolla. Jääkaapin hankkimista on ehdotettu, mutta ajatus ei saanut tarpeeksi 

kannatusta. Hieromatuoli tulossa tilaan. 

 

12. META / AOB 

 

13. Kokouksen päättäminen / Adjournment 

Kokous päättyi ajassa 19:13 

 

 

________________________  _________________________ 

    



Puheenjohtaja     Kokouksen sihteeri 

 


