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1§ Kokouksen avaaminen

ELSA Turku ry:n puheenjohtaja Lauri Havia avasi kokouksen klo 17.05.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan valinta. Lauri Havia ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Raitasta. Raitanen valittiin
kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti.

Sihteerin valinta. Lauri Havia ehdotti kokouksen sihteeriksi Jenni Jalosta. Jalonen valittiin kokouksen
sihteeriksi yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lauri Havia ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Lasse Parkkamäkeä ja Markus
Högströmiä. Parkkamäki ja Högström valittiin tehtävään yksimielisesti.

Ääntenlaskijoiden valinta. Lauri Havia ehdotti Pinja Oksasta ja Olli Kuuselaa ääntenlaskijoiksi. Oksanen ja
Kuusela valittiin tehtävään yksimielisesti.

Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen. Päätettiin yksimielisesti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus
yhdistyksen entiselle jäsenelle ja vuoden 2013 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle Saara Ahotuvalle.

4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

Hyväksyttiin kokouksen esityslista yksimielisesti sellaisenaan.
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5§ Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja Lauri Havia ilmoitti yhdistyksen hallituksen puolesta syksyn 2015 alkaneen hyvin ja
yhdistyksen saaneen paljon uusia jäseniä. Yhdistys on järjestänyt muutaman isomman tapahtuman, kuten
Institutional Visitin (IV) Keski-Eurooppaan.

6§ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavalle toimikaudelle

Kokouksen puheenjohtaja Jussi Raitanen kävi läpi, miten hallituksen jäsenet sääntöjen mukaan valitaan. Jos
ehdolla on vain yksi henkilö, hän tulee automaattisesti valituksi. Jos johonkin tehtävään on ehdolla useampi
ehdokas, järjestetään suljettu lippuäänestys. Yli puolet äänistä saanut ehdokas tulee valituksi tehtävään.

President / Puheenjohtaja. Elena Lukkarinen ehdotti hallituksen puheenjohtajaksi Noora Wiléniä. Wilén
esitteli itsensä kokousyleisölle. Wilén kertoi olevansa 22-vuotias toisen vuoden opiskelija. Hän on toiminut
vuonna 2015 yhdistyksen Seminars & Conferences (S&C) -vastaavana ja järjestänyt muun muassa IVmatkan. Wilénin mukaan hän päätti hakea hallituksen puheenjohtajaksi, koska kokee olevansa
johtamiskykyinen henkilö ja koska hän näkee yhdistyksessä paljon potentiaalia.

Lauri Havia tiedusteli Wiléniltä hallituksen puheenjohtajan tehtäviä, jotka Wilén luetteli hienosti.

Toni-Antti Viitasaari saapui klo 17.16.

Markus Högström kysyi Wiléniltä, miten hän valvoisi yhdistyksen etua kansallisella tasolla. Wilén kertoi
aikovansa osallistuvansa National Council Meeting (NCM) -tapahtumiin.

Jussi Raitanen kysyi, onko Wilénillä kokemusta/halua edustaa yhdistystä kansainvälisissä tapahtumissa.
Wilén kertoi osallistuneensa Study Visit (SV) ja IV -matkoille sekä Romaniassa järjestettyyn International
Council Meetingiin (ICM). Wilén haluaisi osallistua myös seuraavaan International Presidents’ Meetingiin ja
ICM-tapahtumaan.
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Markus Högström kysyi, mihin suuntaan yhdistyksen toimintaa pitäisi kehittää. Wilénin mielestä
yhdistyksen ei tule kilpailla Lex ry:n kanssa, vaan molemmista yhdistyksistä on tärkeää tuoda esille niiden
parhaat puolet. Wilén panostaisi näin ollen ELSAn kansainväliseen ja asiapitoiseen ohjelmatarjontaan.

Ilari Sarja saapui klo 17.18.

Maija Simola kysyi, miten Wilén parantaisi yhteistyötä ELSAn ja Stadgan välillä. Wilén kertoi haluavansa
stadgalaisen henkilön hallitukseen tai direktoriksi. Wilén järjestäisi uudenlaista yhteistyötä vanhan rinnalle.
Uudesta yhteistyöstä hän mainitsi esimerkkinä Halloween-tapahtuman ja vanhasta
Rapujuhlasitsit.

Pinja Oksanen kysyi, mitä Wilén on saanut ELSAlta ja mitä annettavaa hänellä on yhdistykselle. Wilén totesi
saaneensa ELSAlta paljon kontakteja ja ystäviä sekä valmiit puitteet järjestää tapahtumia. Wilén on
motivoitunut, kunnianhimoinen ja innostunut. Hän haluaisi välittää omaa ELSA-intoaan koko jäsenistölle.

Johanna Kirveskoski tiedusteli, mitä mieltä Wilén on Contact & Career (C&C) -messuista ja niiden
järjestämisestä jatkossa. Wilén totesi haluavansa pitää messut poikkitieteellisinä ja piti AMK-yhteistyötä
mahdollisena. Wilénin mielestä nykyinen konsepti on toimiva.

Nea Peltoniemi saapui klo 17.21.

Saara Ahotupa kysyi Wilénin kantaa ulkosuhteiden ja yritysyhteistyön järjestämiseen. Wilénin mielestä
yhteistyön merkeissä voisi lähestyä myös muita yrityksiä kuin Helsingin suurimpia asianajotoimistoja.
Yhteistyötä voisi tehdä myös eri toimialojen ja muilla paikkakunnilla sijaitsevien yritysten kanssa. Wilén
ehdotti opintomatkaa Tampereelle.

Kalle Kuusisto ja Annastiina Latvanen saapuivat klo 17.23.

Suvi Kankare kysyi, miten Wilénin mielestä hallituksen puheenjohtajan pitää ratkaista mahdolliset
erimielisyydet hallituksen erilaisten jäsenten välillä. Wilén totesi, että ristiriidat ovat harmillisia ja toivoi,
että niitä voitaisiin välttää. Wilénin mielestä asiat pitää ratkaista asianomaisten henkilöiden kanssa
keskustelemalla. Tärkeää on muistaa, että asiat tappelevat keskenään, eivätkä ihmiset.
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Elena Lukkarinen kysyi, onko Wilénin mielestä kahdeksanhenkinen hallitus toimiva? Wilénin mielestä myös
vuoden 2016 hallituksessa tulisi olla 1 Student Trainee Exchange Programme (STEP) -vastaava, 1 AAvastaava ja 2 S&C-vastaavaa.

Kukaan yhdistyksen jäsenistä ei vaatinut suljetun lippuäänestyksen järjestämistä. Wilén valittiin yhdistyksen
puheenjohtajaksi yksimielisesti.

Secretary General / Pääsihteeri. Aino Hietamäki ehdotti tehtävään Kristiina Arpiaista. Arpiainen esitteli
itsensä kokousväelle. Arpiainen on 19-vuotias ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Hän kiinnostui
yhdistyksestä jo saatuaan Fuksi News -lehden. Arpiaisen mukaan pääsihteerin tehtävä sopisi hänelle hyvin.

Pauli Engblom saapui klo 17.30.

Markus Högström kysyi Arpiaiselta pääsihteerin tehtäviä, jotka Arpiainen luetteli hienosti.

Noora Wilén kysyi, onko Arpiainen innokas leipomaan toimistolle tarjoiluja. Arpiainen sanoi voivansa leipoa
kerran kuukaudessa toimistolle tarjoiluja.

Emmi Simonen kysyi, mistä ELSAn osa-alueista Arpiainen on kiinnostunut pääsihteerin työn ohella.
Arpiainen vastasi olevansa kiinnostunut ulkomaanmatkoista ja STEPistä.

Jussi Raitanen kysyi, osaako Arpiainen keittää kahvia. Arpiainen uskoo pystyvänsä keittämään kahvia.
Raitanen kysyi, muuttaisiko Arpiainen nykyisiä toimiston päivystysaikoja. Arpiaisen mielestä nykyinen
käytäntö on toimiva.

Markus Högström kysyi, olisiko Arpiainen valmis laajentamaan toimistopäivystystä myös esimerkiksi
maanantaihin. Arpiainen totesi, ettei hänellä olisi mitään sitä vastaan.

Lauri Havia kysyi, onko Arpiainen hyvä kirjoittamaan koneella. Arpiainen kertoi osaavansa kirjoittaa
koneella kiitettävästi ja lupasi tuottaa pöytäkirjoihin kaunista suomen kieltä.
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Jussi Raitanen kysyi Arpiaiselta toimiston kaktusten nimiä. Arpiainen totesi, ettei tiedä vastausta
kysymykseen.

Markus Högström kysyi, miten jäsenrekisteri tulisi Arpiaisen mielestä salata. Arpiainen vastasi, ettei
paljastaisi tietoja ulkopuolisille.

Kukaan yhdistyksen jäsenistä ei vaatinut suljetun lippuäänestyksen järjestämistä. Arpiainen valittiin
yhdistyksen pääsihteerin tehtävään yksimielisesti.

Treasurer / Taloudenhoitaja. Heli Luukkonen ehdotti taloudenhoitajaksi Sirissa Lönnrothia. Toni-Antti
Viitasaari ehdotti taloudenhoitajaksi Ilari Luseniusta.

Lönnroth ja Lusenius esittelivät itsensä kokousväelle. Lönnroth kertoi olevansa 24-vuotias toisen
vuosikurssin opiskelija. Lönnrothilla on työ- ja harrastuskokemusta taloudenhoitajan tehtävistä.
Lönnrothilla olisi paljon annettavaa yhdistykselle, koska hän on kiinnostunut varainhoidosta ja hankinnasta.
Lusenius kertoi olevansa toisen vuosikurssin opiskelija ja olleensa alusta saakka kiinnostunut ELSAn
toiminnasta. Lusenius haluaisi kehittää yhdistyksen toimintaa eteenpäin ja näkee taloudenhoidon toimivan
perustana kaikelle muulle toiminnalle.

Johanna Kirveskoski kysyi, kuinka kauniisti, mutta tiukasti ehdokkaat osaisivat tarvittaessa sanoa, ettei
rahaa tapahtuman järjestämiseen ole. Lönnrothin mukaan, jos rahaa ei ole, niin hän osaa kyllä sanoa, ettei
sitä ole. Lusenius totesi, että pitäisi kiinni sovitusta budjetista ja painotti hyvän ennakoivan suunnittelun
merkitystä.

Noora Wilén tiedusteli, onko ehdokkailla ajatuksia yritysyhteistyöstä. Lönnrothin mielestä yhteistyötä voisi
tehdä ylikansallisten yritysten kanssa. Lönnroth hankkisi sponsorin esimerkiksi toimiston kahvitarjoilulle.
Yhteistyöyrityksillä voisi olla omia nimikkotapahtumia. Lusenius lisäisi yritysten näkyvyyttä yhdistyksen
nettisivuilla. Asiapitoisiin koulutustilaisuuksiin Lusenius hankkisi puhujia yrityksistä.

Antti Malmberg tiedusteli, onko ehdokkailla vaihtoehtoa C&C-messuille, joiden vuosittainen tuotto on
jatkuvasti epävarma. Lönnroth ei usko, että vaihtoehtoa tarvitaan, mutta nosti esille, että nimekkään
henkilön pitämää koulutustilaisuutta voisi myydä muille kuin yhdistyksen jäsenille. Messujen ongelmana on
Lönnrothin mukaan kova kilpailu. Lönnroth muuttaisi messujen sisältöä osittain pois rekrytoinnista.
Lusenius lisäisi yritysten näkyvyyttä eri tapahtumissa.
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Lauri Havia kysyi, kuka ehdokkaiden mielestä on vastuussa budjettiylityksistä. Lönnrothin mielestä vastuu
on budjetin ylittäneellä ja hallituksella - ei pelkästään yksittäisellä henkilöllä. Luseniuksen mielestä hallitus
on vastuussa, mutta syyttelyä tulee välttää.

Lauri Ikonen kysyi, minkälaista työ- ja harrastuskokemusta Lönnrothilla on taloudenhoidosta. Lönnrothin
mukaan hän on työskennellyt yritysten palkkahallinnossa ja käyttää Exceliä myös vapaaajallaan. Hänellä on
myös paljon kokemusta yhteistyökumppanien hankkimisesta. Ikonen kysyi, miksi Lusenius
kannattaisi
valita taloudenhoitajaksi.
Luseniuksen
mukaan
hän
on
huolellinen,
suunnitelmallinen ja päämäärätietoinen ja hoitaa asiat huolella loppuun.

Elena Lukkarinen tiedusteli, miten tiukasti ehdokkaiden mielestä budjetissa tulee pysyä, jos kesken
hallituskauden saadaan hyvä tapahtumaidea. Lönnroth hankkisi yhteistyökumppanin, jotta tällaisen
tapahtuman kulut saataisiin katettua. Lusenius pysyisi lähtökohtaisesti budjetissa.

Elena Lukkarinen tiedusteli, ehdokkaiden mielipidettä nykyisestä budjetista. Lönnrothin mukaan hän on
tutustunut vuoden 2014 budjettiin ja näkee sen olevan käytössä oleviin varoihin nähden hyvä. Lönnroth
kuitenkin nostaisi budjettia tuomalla yhdistykselle lisää varoja. Lusenius yhtyi Lönnrothin kantaan.

Pinja Oksanen pyysi ehdokkaita perustelemaan, miksi heidät pitäisi valita taloudenhoitajaksi. Lönnroth on
motivoitunut ja luotettava ja hoitaisi tehtävän kunnolla. Lusenius on valmis käyttämään yhdistyksen hyväksi
omaa aikaansa ja energiaansa.

Markus Högström tiedusteli ehdokkaiden mielipidettä varojen sijoittamisesta. Lönnroth totesi
käsittäneensä, että yhdistys on sijoittanut 10 000 euroa Osuuspankin turvalliseen rahastoon. Lönnrothin
mielestä varallisuutta ei kannata lepuuttaa tilillä, vaan se kannattaa sijoittaa pienellä riskillä. Luseniuksella
ei ollut tähän lisättävää.

Lauri Havian mukaan Ville Jokiranta tiedusteli Facebookin Live Feedissä, onko ehdokkailla kokemusta
kirjanpidosta. Lönnroth kertoi lukeneensa yhdistysten kirjanpidosta ja uskoo työkokemuksensa auttavan.
Lönnroth on keskustellut kirjanpidosta nykyisen taloudenhoitajan Jussi Väätäisen kanssa. Myös Lusenius
kertoi tutustuneensa aihepiiriin.

Johanna Kirveskoski kysyi, miten paljon ehdokkaat osallistuisivat muuhun hallitustoimintaan. Lönnrothin
mukaan hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistyksen tapahtumissa ja hän lisäsi tekevänsä tätä mielellään.
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Luseniuksen mielestä hallitustyö on yhteistyötä. Taloudenhoitaja voisi esimerkiksi hankkia tapahtumiin
kouluttajia.

Noora Wilén pyysi ehdokkaita kertomaan kolmella sanalla heidän hyvistä puolistaan. Lönnrothin vastaus oli
motivaatio, kunnianhimo ja rakkaus (rahaan). Lusenius vastasi: pitkäjänteisyys, huolellisuus ja
päämäärätietoisuus.

Jussi Väätäinen pyysi ehdokkaita kertomaan vitsin. Lönnroth kertoi wc-harja-aiheisen blondivitsin.
Luseniukselle ei tullut mieleen vitsiä.

Lauri Havia esitti Ville Jokirannan Facebookin Live Feedissä esittämän kysymyksen konkreettisista
sijoitusideoista. Lönnrothin mielestä rahastot ovat turvallinen vaihtoehto. Mikäli varallisuutta on paljon,
voisi sijoittaa osakkeisiin ja kiinteistöihin. Luseniuksella ei ollut konkreettista ajatusta, mutta hän totesi, että
sijoittaa tulisi varmoihin kohteisiin.

Lauri Havia kysyi, onko yhdistyksellä sijoitusohjesääntöä. Lönnroth ja Lusenius totesivat, etteivät ole
löytäneet sellaista.

Kokouksen puheenjohtaja Jussi Raitanen totesi, että suljettu lippuäänestys järjestetään vasta sen jälkeen,
kun kaikki hallitukseen pyrkivät ovat esittäytyneet. Kaikista tehtävistä, joihin pyrkii useampi kuin yksi
ehdokas, äänestetään samalla lipukkeella.

Vice President for Academic Activities / AA-vastaava. ELSA Turun hallitus ehdotti, että tehtävään valitaan
yksi henkilö. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus valita yksi henkilö AA-vastaavan
tehtävään.

Kristiina Arpiainen ehdotti AA-vastaavaksi Susanna Hakalaa.

Tuomas Dahlström poistui klo 18.05.

Hakala kertoi olevansa 22-vuotias kolmannen vuoden opiskelija. Ennen oikeustiedettä Hakala on opiskellut
biokemiaa ja toiminut tällöin tapahtumavastaavana kahtena vuonna. Hakalalla on runsaasti kokemusta
sitsien ja bileiden järjestämisestä.
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Noora Wilén tiedusteli Hakalalta opintomatkaehdotuksia. Hakalan mielestä opintomatkan voisi tehdä
aiemmin mainitusti Tampereelle.

Sanni Nevala saapui klo 18.07.

Markus Högström tiedusteli, mikä on Hakalan suosima vappubooliresepti. Hakala totesi, ettei suosittele
itsetehtyä simaa, mutta kertoi tehneensä aiemmin boolia, johon tulee kahdeksaa eri kirkasta.

Elena Lukkarinen kysyi, kenen kanssa ja millaista yhteistyötä Hakala haluaisi tehdä muiden järjestöjen
kanssa. Hakala nosti esille Erasmus Student Networkin ja ainejärjestöistä Stadgan ohella muut Åbo
Akademin tiedekunnat.

Noora Wilén kysyi, onko Hakala tietoinen, mitä sitsejä ELSA on perinteisesti järjestänyt. Hakala on tietoinen
syksyn Rapujuhla- ja Pikkujoulusitseistä, mutta ei tiedä kevätkaudesta. Hakalan mielestä vappuna voisi
järjestää sitsit, jos sellaisia ei vielä järjestetä.

Saara Ahotuvan totesi, että Kirkkaiden Wiinojen (KW) ilta, ELSAn tärkein sitsitapahtuma, järjestettiin
aikanaan perjantaisin, jotta valmistuneetkin pystyivät osallistumaan. Hakala totesi, että ottaisi iltaa
suunnitellessaan huomioon myös valmistuneet.

Lauri Havia tiedusteli, mitä muita tehtäviä AA-vastaavalla Hakalan mielestä on bileiden järjestämisen ohella.
Hakala nosti esille sitsit, Lawyers @ Work (L@W) -opintomatkat, tapahtumien mainostamisen ja uusien
tapahtumien suunnittelemisen.

Johanna Kirveskoski tiedusteli, kehittäisikö Hakala KW-iltaa maistelutyylisempään ja vähemmän
alkoholilliseen suuntaan. Hakalan mielestä jokin muu tapahtuma voisi olla rauhallisempi ja KW-illan voisi
pitää ennallaan, mikäli jäsenistö on samaa mieltä.

Elena Lukkarinen tiedusteli, mitä kirkasta viinaa Hakala tarjoilisi sitseillä. Hakala vastasi Vergin. Lukkarinen
tiedusteli, onko Legal Trivia Hakalalle konseptina tuttu. Hakala kertoi lukeneensa lakitietokilpailusta, mutta
ei ole ollut mukana sen suunnittelussa. Hakala toteuttaisi tapahtuman alkoholipitoisena ja hankkisi mukaan
yhteistyökumppaneita.
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Emmi Simola kysyi, mitä uusia tapahtumaideoita Hakalalla on erityisesti akateemisen ohjelman osalta.
Hakala nosti esille kaksikielisen seminaarin ja L@W-excursiot.

Noora Wilén kysyi, miten Hakala hankkisi opiskelijoita avukseen sitsikeittiöön. Hakala totesi, että on tähän
asti saanut väkeä hyvin keittiöön tutustumalla toisiin opiskelijoihin. Sitsikeittiö on helppo tapa päästä
mukaan toimintaan, sillä osallistuminen ei vaadi sitoutumista koko toimintakaudeksi.

Markus Högström kysyi, miten Hakala menettelisi, mikäli sitseillä ilmenee käytöshäiriöitä. Hakalan mielestä
vastuu käyttäytymisestä on laulunjohtajilla, mutta tarvittaessa häiriötä aiheuttava henkilö voidaan poistaa
paikalta.

Elena Lukkarinen tiedusteli, edustaisiko Hakala yhdistystä kansainvälisissä tapahtumissa. Hakala totesi, että
hänellä on siihen ehdottomasti innostusta.

Päätettiin yksimielisesti valita Susanna Hakala yhdistyksen hallituksen Academic Activities -vastaavaksi.

Kalle Kuusisto ja Annastiina Latvanen poistuivat klo 18.16.

Vice President for Seminars & Conferences / S&C-vastaava. ELSA Turun hallitus ehdotti, että hallitukseen
2016 valittaisiin kaksi S&C-vastaavaa.

Elena Lukkarinen tiedusteli, onko tarkoitus järjestää IV myös ensi vuonna. Lauri Havian mukaan IVmatkaa ei
ole tarkoitus järjestää. Noora Wilénin mielestä tarvetta ja tehtävää on kuitenkin kahdelle henkilölle, koska
tarkoitus on järjestää SV, kaksi seminaaria ja pieni IV. Antti Malmberg kysyi, miksi kahden vastaavan sijaan
ei voitaisi korvata toista direktorivalinnalla. Wilénin mielestä direktorit eivät välttämättä olisi yhtä
motivoituneita kuin hallitusvastuussa olevat. Suurikokoisempi hallitus on myös jäsenistölle helpompi
lähestyä.

Ahotupa ehdotti, että ensin katsottaisiin, kuinka moni asettuu ehdolle S&C-vastaavan tehtävään ja sen
jälkeen äänestettäisiin, valitaanko vastaavia yksi vai kaksi. Asia päätettiin jättää lepäämään ja kokouksessa
siirryttiin ehdokasesittelyyn.
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Olli Kuusela ehdotti S&C-vastaavaksi Adele Bjuggia. Anna Correa de Mora ehdotti S&C-vastaavaksi Mika
Pirttisaloa.
Bjugg ja Pirttisalo esittelivät itsensä. Bjugg on 21-vuotias toisen vuosikurssin opiskelija. Bjugg kertoi
olevansa aikaansaava, luova ja kansainvälismyönteinen sekä osallistuneensa IV-matkalle. Pirttisalo on 22vuotias ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Pirttisalo on matkustellut paljon ja aikoo lähteä
opiskelijavaihtoon. Pirttisalo perusteli, miksi halusi hakea hallitukseen jo fuksivuotenaan.

Johanna Kirveskoski tiedusteli, miten ehdokkaat jakaisivat työn, mikäli molemmat tulisivat valituiksi. Bjugg
kertoi olevansa kiinnostunut ulkomaanmatkojen järjestämisestä ja Pirttisalo puolestaan seminaareista.
Pirttisalo haluaisi järjestää SV:n Tsekkiin ja on kiinnostunut myös IV:n järjestämisestä - tosin
lyhytkestoisempana kuin syksyllä 2015. Myös Bjugg kannattaa SV:n 2016 tekemistä Tsekkeihin ja on
kiinnostunut järjestämään pienimuotoisemman IV:n. Bjugg on asunut aikanaan saksankielisessä maassa ja
omaa siksi hyvät valmiudet järjestää matka saksankieliseen maahan.

Pauli Engblom saapui klo 18.24.

Markus Högström kysyi, millaisia seminaareja ehdokkaat järjestäisivät. Bjugg totesi, että aiemmin
järjestetty Pizzaa, viiniä ja nuorisorikollisuutta -seminaari oli tapahtumana ja konseptina onnistunut.
Pirttisalo panostaisi paikallistasolla järjestettäviin seminaareihin. Mahdollisia ajankohtaisia aiheita olisivat
maahanmuutto ja vanhustenhuolto. Pirttisalo on aiemmin työskennellyt Maahanmuuttovirastossa.

Emmi Simonen kysyi, tulisivatko ehdokkaat valituksi mieluummin yksin vai yhdessä. Pirttisalo kertoi
kannattavansa tiimityöskentelyä. Bjugg totesi, että hänen mielestään tehtävään voitaisiin valita kaksi
motivoitunutta hakijaa. Bjugg on kuitenkin valmis toimimaan yksinkin. Bjuggin mielestä on jäsenistön
kannalta oikeudenmukaisempaa valita ihmisiä hallitukseen direktorien sijaan, koska hallitusvalinnat tekee
yhdistyksen kokous.

Noora Wilén tiedusteli, millaisen IV:n ehdokkaat järjestäisivät. Bjugg on innokas suuntaamaan
saksankieliseen maahan. Mahdollinen kohde olisi esimerkiksi Euroopan Keskuspankki Frankfurtissa. Matka
voisi kestää neljä päivää ja siitä voisi saada kaksi opintopistettä. Frankfurtissa toimii myös
kunniakonsulaatti. Lisäksi vierailla voitaisiin asianajotoimistoissa. Pirttisalo tekisi niin ikään IV:n MannerEurooppaan EU:n toimielimiin. Matka kestäisi 4-6 päivää, jotta S&C:lle jäisi energiaa myös seminaarien
järjestämiseen.
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Markus Högström tiedusteli, millaista ohjelmaa ehdokkaat järjestäisivät ELSA Daynä. Bjugg totesi
käsittäneensä, että ELSA Daynä paikallisryhmät saavat valita, millaisen ihmisoikeusaiheisen tapahtuman
haluavat järjestää. Viime vuonna luovutettiin verta, mitä Bjugg piti muuten hyvänä tapahtumana, mutta
ongelmallisena sen kannalta, että kaikki eivät voi osallistua. Bjugg pohti, että ELSA Daynä 2016 voitaisiin
järjestää luento. Pirttisalo ei ollut koskaan kuullutkaan ELSA Daystä.

Pinja Oksanen tiedusteli, kuinka monta direktoria ehdokkaat valitsisivat S&C-tiimiin. Bjugg totesi, että
tehtävänjaon ollessa selkeä, voitaisiin valita kaksi direktoria. Hän lisäsi, että uskoo yhden riittävän. Pirttisalo
ei osannut vielä sanoa tarkkaa määrää, koska totesi sen riippuvan siitä, mitä tapahtumia aiotaan järjestää.

Jussi Raitanen pyysi ehdokkaita perustelemaan, miksi heidän vastaehdokkaansa pitäisi valita. Bjugg totesi,
että Pirttisalo on kiinnostunut seminaareista, joten jos niitä halutaan, niin hänet kannattaisi valita. Lisäksi
Pirttisalo vaikuttaa motivoituneelta. Pirttisalo totesi, että Bjuggilla on jalat enemmän maassa kuin hänellä,
sillä hänen heikkoutensa on spontaanius.

Elena Lukkarinen tiedusteli, mihin ehdokkaat vetäisivät rajan AA ja S&C -osa-alueiden välillä. Bjuggin
mielestä AA ja S&C voisivat tehdä yhteistyötä ja totesi epäselvän tehtäväjaon olevan hankala. Pirttisalon
mielestä AA järjestää arkisempia tapahtumia ja S&C esimerkiksi seminaareja, joiden järjestäminen vaatii
enemmän työtä.

Maija Simola poistui klo 18.39.

ELSA Turun hallitus ehdotti, että valittaisiin kaksi S&C-vastaavaa hallitukseen 2016. Päätettiin yksimielisesti
valita hallitukseen kaksi S&C-vastaavaa.

Kukaan läsnä olleista ei vaatinut suljetun lippuäänestyksen järjestämistä, joten sekä Adele Bjugg että Mika
Pirttisalo valittiin S&C-vastaavan tehtävään yksimielisesti.

Vice President for Student Trainee Exchange Programme / STEP-vastaava. ELSA Turun hallitus ehdotti, että
STEP-vastaavaksi valittaisiin yksi henkilö. Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen 2016 yksi STEPvastaava.
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Lauri Havia totesi, että STEP-vastaavan tehtävä on mielenkiintoinen ja opettavainen. Emmi Simonen jatkoi
STEPin olevan loistava osa-alue ELSAssa, koska sen kautta parannetaan maailmaa yksi ihminen kerrallaan
antamalla työkokemusta ulkomailta.
Markus Högström ehdotti STEP-vastaavan tehtävään Pauli Engblomia.

Pauli Engblom totesi, että hänen mielestään STEP vaikuttaa hienolta ja kiinnostavalta osa-alueelta.
Engblomilla on partion kautta kokemusta hallitustyöskentelystä ja kansainvälisyydestä. Engblom on
osallistunut ELSAn toimintaan. Hän totesi, ettei tiedä STEPistä paljoa, mutta lupaa opetella. Engblom on
toisen vuosikurssin opiskelija.

Johanna Kirveskoski kysyi, miksi Engblom on kiinnostunut ELSAsta. Engblom vastasi, että ELSAn taustaajatus on kaunis ja että hän on saanut alusta asti järkevän kuvan yhdistyksestä. IV-matka oli hieno ja lisäksi
hän on ollut järjestämässä C&C-messuja.

Pinja Oksanen kysyi, mihin ELSAn tapahtumiin Engblom on osallistunut. Engblom totesi osallistuneensa
NCM:ään, C&C-messuille, ELSA Newsin kirjoittamiseen, IV-matkalle ja
Rapujuhlasitseille.

Suvi Kankare kysyi, miksi Engblom tuli yhdistyksen kokoukseen, vaikka hänellä ei alun perin ollut aikomusta
asettua ehdolle hallitusvaalissa. Engblom totesi olleensa kiinnostunut hallitusvalinnoista ja tulleensa
käyttämään äänivaltaansa.

Päätettiin yksimielisesti valita STEP-vastaavaksi Pauli Engblom.

Vice President for Marketing / Markkinointivastaava. Mika Pirttisalo ehdotti markkinointivastaavaksi Anna
Correa de Moraa. Correa de Mora on 19-vuotias ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Hän on kiinnostunut
yhdistyksen toiminnasta ja ollut siinä mukana osallistumalla muun muassa Rapujuhlasitseille. Correa de
Mora on luonteeltaan pikkutarkka, joten hän pitäisi hyvää huolta ilmoitustaulusta ja lähettäisi
sunnuntaimailit ajallaan. Lisäksi hänen IT-taitonsa ovat kunnossa, sillä hän osaa käyttää muun muassa
Photoshopia ja Powerpointia.
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Noora Wilén tiedusteli kenelle Correa de Mora antaisi yhdistyksen Instagram-tilin tunnukset. Correa de
Moran mielestä Instagram on hyvä väylä markkinoida toimintaa. Hänen mielestään Instagramia voisi
päivittää pääasiassa markkinointivastaava, mutta toki muukin hallitus voisi lisätä kuvia.

Markus Högström kysyi, miten Correa de Mora pitäisi huolta siitä, että stadgalaisetkin saisivat tietoa ELSAn
toiminnasta. Correa de Mora kertoi osaavansa ruotsia, joten hän voisi tiedottaa Facebookissa tapahtumista
myös ruotsin kielellä. Correa de Moran mielestä Rapujuhlasitsit olivat hyvä yhteistyömuoto Stadgan ja
ELSAn välillä.

Lauri Havia kysyi, osaako Correa de Mora tehdä printtimainoksia. Correa de Mora kertoi harrastavansa
valokuvaamista ja omaavansa luovan silmän.

Emmi Simonen kysyi, miten Correa de Mora pitäisi huolen siitä, että saisi ajoissa tiedon tulevista
tapahtumista. Correa de Mora totesi, että yhteistyö on tärkeää.

Suvi Kankare tiedusteli, mitä mieltä Correa de Mora olisi ELSAn Twitter-tilistä. Correa de Moran mukaan
hänellä itsellään taitaa olla Twitter-tili. Hänen mielestään yhdistys voisi kokeilla, saako se seuraajia
Twitterissä, mutta Correa de Mora ei kuitenkaan pidä Twitteriä ensisijaisena tiedotuskanavana. Hänen
mielestään ELSAn kannattaisi panostaa uusista tiedotuskanavista Snapchattiin.

Pauli Engblom kysyi, onko ELSA News -lehti Correa de Moran mielestä tarpeellinen. Correa de Moran
mielestä yhdistyksellä on hyvä olla oma lehti. Hän harrastaa itsekin kirjoittamista.

Markus Högström kysyi, kenen pitäisi Correa de Moran mielestä kirjoittaa ELSAn blogiin. Correa de Moran
mielestä ensisijaisesti hallituksen, mutta toki olisi kiva, jos muutkin kirjoittaisivat tapahtumista, jotta
näkökulmat olisivat tuoreempia.

Elena Lukkarinen kysyi, miten Correa de Mora välittäisi ELSAn arkea Snapchatissa. Correa de Mora antaisi
tunnukset hallitukselle ja julkaisisi otteita toimistolta ja tapahtumista.

Joel Nurmi kysyi, antaisiko Correa de Mora ELSA Newsin päätoimittajalle vapaat kädet. Correa de Mora on
itse kiinnostunut lehdestä ja olisi aktiivisesti mukana sen tekemisessä, mutta antaisi kuitenkin vastuuta
päätoimittajalle.
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Markus Högström kysyi, tarvitsisiko Correa de Mora direktorin. Correa de Mora ei osannut vielä sanoa,
olisiko direktorille tarvetta.

Anna Correa de Mora valittiin yhdistyksen markkinointivastaavaksi vuodelle 2016 yksimielisesti.
Kokouksen puheenjohtaja ilmoitti, että seuraavaksi äänestettäisiin taloudenhoitajasta suljetulla
lippuäänestyksellä ja julisti kokoustauon alkaneeksi.

Tauon aikana poistuivat Atte Karineva, Johanna Kirveskoski, Saara Ahotupa, Sanni Kaasinen, Aino
Hietamäki, Katariina Rontu, Nea Peltonen, Lotta Koskela, Petteri Virtanen, Mirva Arvola, Vilma Lehmonen,
Antti Malmberg ja Elena Lukkarinen.

Kokousta jatkettiin klo 19.17.

Kokouksen puheenjohtaja Jussi Raitanen julkisti suljetun lippuäänestyksen tuloksen. Sirissa Lönnroth sai 31
ääntä ja Ilari Lusenius 8 ääntä. Tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei annettu. Sirissa Lönnroth valittiin yhdistyksen
hallituksen 2016 taloudenhoitajaksi.

7§ Toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle
tilikaudelle

Antti Malmberg saapui klo 19.18.

Toiminnantarkastajan valinta. Lauri Havia ehdotti seuraavan tilikauden toiminnantarkastajaksi Antti
Malmbergia.

Malmberg kertoi toimineensa yhdistyksen taloudenhoitajana vuonna 2014 ja tulleensa valituksi myös ELSA
Finlandin toiminnantarkastajaksi. Malmberg on perehtynyt yhdistyksen talousasioihin hyvin ja uskoo siten
selviytyvänsä tehtävästä toiminnantarkastajana. Malmberg on suorittanut sivuaineopintoja
Kauppakorkeakoulussa.
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Antti Malmberg poistui klo 19.19.

Antti Malmberg valittiin yksimielisesti yhdistyksen toiminnantarkastajaksi. Asiasta ei ilmennyt tarvetta
järjestää suljettua lippuäänestystä. Kukaan ei myöskään ehdottanut toisen tarkastajan valitsemista.
Varatoiminnantarkastajan valinta. Lauri Havia ehdotti varatoiminnantarkastajaksi Jussi Väätäistä. Väätäinen
kertoi toimivansa vuoden 2015 hallituksessa taloudenhoitajana ja olevansa siten hyvin perillä kirjanpidosta
ja ELSA Turun toiminnasta.

Muita ehdotuksia varatoiminnantarkastajaksi ei ollut, eikä asiasta ilmennyt tarvetta järjestää suljettua
lippuäänestystä.
Jussi Väätäinen
valittiin yksimielisesti yhdistyksen
seuraavan
tilikauden varatoiminnantarkastajaksi.

8§ Päättäminen ohjesäännöstä edustusbudjetin käyttämiseksi

Yhdistyksen kokouksella on valta päättää ohjesäännöistä. Toiminnantarkastaja on aiemmin huomauttanut,
että edustusbudjetin käyttötarkoitus voisi olla aiheellista määrittää ohjesäännöllä. Lauri Havia esitteli
hallituksen puolesta ohjesäännön mahdollisen sisällön. Edustusbudjettia on tarkoitus käyttää hallitukselle ja
direktoreille yhdistyksen edustamisesta aiheutuviin kuluihin, kuten matka- ja osallistumiskuluihin.
Edustusbudjettia ei käytettäisi ELSAn järjestämistä tapahtumista aiheutuviin kuluihin. Budjetista ei
ohjesäännön perusteella voitaisi kattaa myöskään rivijäsenten NCM-matkakuluja, koska budjetissa on
erikseen varattu rahaa tähän ja tätä sääntelee myös oma ohjesääntö.

Hyväksyttiin ohjesääntö edustusbudjetin käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisena.

9§ Vuoden 2015 talousarvion muutosehdotuksista päättäminen

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla
Hyväksyttiin hallituksen esittämät muutokset talousarvioon.
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10§ Muut esille tulevat asiat

Yhdistysaktiivisuusmitalit. Lauri Havia totesi, että monissa yhdistyksissä on tapana palkita aktiiviset jäsenet.
Hallitus on keskustellut akateemisista kunniamitaleista, jotka jaettaisiin ansioituneille yhdistystoimijoille.
Yhdistysaktiivisuusmitalit kustantaisivat à 3-4 euroa, joten vuositasolla mitaleihin menisi rahaa noin 40 - 50
euroa. Hallituksen keskuudessa on esiintynyt eriäviä mielipiteitä asiasta, joten hallitus halusi tiedustella
yhdistyksen kokouksen kantaa mitaleihin.

Heli Luukkonen totesi, ettei koe, että muutaman euron arvoinen mitali motivoisi mukaan yhdistyksen
toimintaan. Hänen mielestään olisi järkevämpää hankkia pienemmälle määrälle jotain kalliimpaa. Jussi
Raitanen tarkensi, että kyse olisi esimerkiksi vuosijuhlapukuun kiinnitettävästä mitalista. Lauri Havia lisäsi,
että mitalilla olisi hallituksessa toimineille lähinnä symbolinen merkitys.

Markus Högström piti mitaleja hyvänä ideana, mutta haluaisi, että niiden jakamista sääntelisi ohjesääntö.
Emmi Simonen totesi, että aktiiviset toimijat voitaisiin palkita myös Kiitossitseillä, joiden järjestäminen
riippuu kuitenkin loppupeleissä budjetista. Heli Luukkonen totesi, että tärkeämpää olisi aktivoida
rivijäseniä, koska hallitus saa työstään jo muutenkin kiitosta sekä arvokkaan CV-merkinnän.

Suvi Kankare nosti esille kysymyksen siitä, kenelle mitali annettaisiin. Kokouksen puheenjohtaja Jussi
Raitanen totesi, että on erillinen kysymys pohtia sitä, kenelle mitali annettaisiin. Raitanen totesi, että ensin
keskusteltaisiin siitä, onko mitaleille ylipäänsä tarvetta.
Susanna Hakala totesi, että monella yhdistyksellä on kunnianauha, mitä hän piti hyvänä perinteenä. Hakala
kertoi kannattavansa mitaleja, eikä usko, että kukaan lähtisi toimintaan mitalin toivossa. Jussi Raitanen
totesi, että mitalilla ELSA-toimija saisi arvostusta myös yhdistyksen ulkopuolelta, sillä tällä hetkellä
hallitustoimijat saavat kiitosta lähinnä yhdistyksen sisällä. Raitanen totesi, että tarkoitus ei ollut päättää
mitalien hankkimisesta tässä yhteydessä, vaan ainoastaan tiedustella jäsenistön kantaa asiaan.

Mitalien hankkimisesta järjestettiin käsiäänestys. Tällä perusteella on todettavissa, että yhdistyksen kokous
suosittelee kunniamitalien hankkimista yhdistykselle.

Kokouksen puheenjohtaja Jussi Raitanen totesi, että seuraavaksi keskusteltaisiin siitä, kenelle
yhdistysaktiivisuusmitali annettaisiin. Lex ry:llä on olemassa asiasta ohjesääntö ja myös Turun Yliopiston
Ylioppilaskunnan (TYY) taholta on suositeltu ohjesäännön laatimista asiasta. Raitasen mielestä mitali
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voitaisiin antaa hallituksessa toimineille sekä ansioituneille direktoreille, kuten CC-vastaavalle. Mitalia voisi
ehdottaa tietyille henkilöille.

Emmi Simonen rajaisi kohderyhmäksi ansioituneet jäsenet, jolloin myös rivijäsen voisi saada mitalin.
Simonen pohti, että myös määrällinen rajaus voisi olla tarpeen. Mika Pirttisalo mietti, kuka mitalinsaajat
valitsisi. Jussi Raitasen mielestä ohjesäännöllä voitaisiin antaa päätösvalta esimerkiksi hallitukselle. Pauli
Engblom totesi, ettei päätösvaltaa ole tarpeen antaa yhdistyksen kokoukselle ja ehdotti mitalitoimikunnan
perustamista.

Noora Wilén ehdotti, että jokainen hallituksen jäsen saisi mitalin ja sen lisäksi päätettäisiin tietty
lukumäärä, jonka verran mitaleja jaettaisiin ansioituneille rivijäsenille ja/tai direktoreille. Lauri Ikonen piti
ehdotusta hyvänä ja totesi, että mitaleja ei tule jakaa liikaa, jotta niiden arvo ei kärsi inflaatiota.

Myös vanhat hallitustoimijat voisivat saada mitalit halutessaan. Käytännössä istuva hallitus palkitsisi
mitaleilla edeltäjänsä.

Kokoavana yhteenvetona kokouksen puheenjohtaja totesi, että mitaleja annettaisiin hallituksen ohella
tietylle määrälle muita toimijoita. Istuva hallitus päättäisi, kenelle edeltävän vuoden toimijoista se antaisi
mitalin. Mitaleja voitaisiin jakaa ensimmäisenä vuotena myös takautuvasti muutaman edellisen vuoden
toimijoille. Kyse oli kuitenkin vai alustavasta keskustelusta ja tarkoituksena oli antaa hallitukselle eväitä
asian jatkokäsittelyyn.

STEP-haku. Emmi Simonen totesi STEP-haun alkavan maanantaina 9.11. ja pyysi levittämään tietoa asiasta.

TYYn edustajistovaalit. Jussi Raitanen kehotti äänestämään TYYn edustajistovaaleissa.

11§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Turussa ____.11.2015

___________________________________

___________________________________

Jussi Raitanen

Jenni Jalonen

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

___________________________________

___________________________________

Markus Högström

Lasse Parkkamäki

Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

European Law Students´ Association - ELSA Turku ry
Oikeustieteellinen tiedekunta
Caloniankuja 3
20014 Turun yliopisto
Finland

hallitus@elsa-turku.fi
www.elsa-turku.fi
Y-tunnus: 1646662-2
IBAN: FI91 5716 9020 0312 38
BIC: OKOYFIHH

