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*******************************
1§ Kokouksen avaaminen

!

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.28.

!

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

!
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
!
3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
!
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
!
!
!
!
!

4§ Ilmoitusasiat

!

ELSA Finlandin kuulumisia. Havia ilmoitti, että tänä vuonna ELSA Finlandin kokouksissa läsnäolooikeus on myös kaikilla paikallisjärjestöjen puheenjohtajilla. Havia muistutti lisäksi, että National
Council Meetingin järjestävät myös muutkin maat, joihin myös Suomen elsalaiset voivat osallistua.

!

Yliopiston abipäivä. Jussi Raitanen on ilmoittanut ELSA Turun yliopiston abipäivään. Tapahtuma on
torstaina 15.1.2015 ja ELSA Turku on paikalla kello 9-13. Ikonen päätti osallistua esittelemään.

!

Google Drive. ELSA Turun hallituksen työskentelymateriaalia on tarkoitus säilyttää Google Drivessa,
josta kaikki tiedot ovat helposti löydettävissä.

!

Sääntömuutokset. Kolmannessa sääntömääräisessä kokouksessa 2014 tehtiin sääntömuutoksia, jotka eivät
kuitenkaan ole vielä voimassa. Muutokset tulevat voimaan tarkastuksen ja rekisteröinnin jälkeen.
Google Drivesta löytyy tällä hetkellä ELSA Turun hallituksen säännöt, jotka ovat voimassa ja joita on
noudatettava.

!

ELSA Finlandin coaching esittäytyminen. EFn coaching toiminnassa jokaisella paikallisryhmällä on yksi EFn
hallituksen jäsen valittu kyseessä olevan paikallisryhmän coachiksi ja Turun tapauksessa tämän EFn
hallituksen kaudella EFn hallituksen jäsenenä toimii Havia.

!

Yhteydenotot. Havia muistutti, että ELSA Turun hallituksen ottaessa yhteyttä yrityksiin, lupa on aina
erikseen pyydettävä. Jos kyseessä on paikallinen yritys, lupa pyydetään Havialta. Jos kyseessä on
kansallinen tai kansainvälinen yritys, lupa on pyydettävä EFn puheenjohtajalta.

!

5§ Hallituksen varapuheenjohtajan valinta ja yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta
päättäminen

!

Perinteisesti yhdistyksen varapuheenjohtana on toiminut pääsihteeri. Havia ehdotti Riihimäkeä
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi Riihimäen yksimielisesti ELSA Turun
varapuheenjohtajaksi.

!

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen. ELSAssa on mahdollista antaa myös muille hallituksen
jäsenille nimenkirjoitusoikeus. Havia ehdotti, että nimenkirjoitusoikeus pidettäisiin vain sääntöjen
määräämillä henkilöillä. Näitä henkilöitä ovat hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja pääsihteeri.
Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

!
6§ Hallituksen järjestäytyminen
!

Hallituksen säännöt & puheenjohtajan tehtävät. Hallitus on samaa mieltä siitä, että kokouksiin pyritään
saapumaan ajoissa. Havia kertasi puheenjohtajan tehtävät. Hallitus hyväksyi säännöt keskenäiselle
toiminnalleen ja kävi läpi myös hallituksen tehtävät.

!

Hallituksen tasa-arvo- ja hyvinvointivastaavasta päättäminen. Hallitus päätti, että ELSA Turulle ei valita tasaarvo- ja hyvinvointivastaavaa. Hallitus kuitenkin kannatti syksyn 2014 National Council Meetingissä
mietittyä ehdotusta siitä, että hallituslaiset kokoontuisivat kerran kuussa yhteen muun kuin
hallitustoiminnan merkeissä. Wilén ja Simonen lupautuivat suunnittelemaan ideaa tarkemmin.

!

Toimiston avaimet. Toimistolle aiotaan teettää lisää avaimia. Wilénin mukaan kansliasta täytyy pyytää lupa
niiden teettämiseen. Asiaa selvitetään vielä tarkemmin.

!

Hallituksen sähköpostitilit. Ei uutta tiedotettavaa.

!

Facebook. Simonen tahtoi keskustella hallituksen Facebook -ryhmän merkityksestä. Hallitus päätti
facebook -ryhmän olevan kanava tärkeille ja kiireellisille asioille sekä asioille, joita on hyvä valmistella
ennen hallituksen kokousta. Epäolennaisemmat asiat käsitellään hallituksen Whatsapp -ryhmässä.

!

Instagram. Hallitus päätti antaa kaikille hallituslaisille käyttöoikeudet ELSA Turun Instagram
-käyttäjätiliin.

!

Whatsapp. Hallitus päätti, että Havia luo Turun hallitukselle Whatsapp -ryhmän, jossa voi keskustella
esimerkiksi asioista, jotka eivät ole välttämättömiä Facebook -ryhmään.

!

Twitter. Havia kertoi pohtineensa pitäisikö ELSA Turulle luoda Twitter -tili. Kankareen mielestä idea oli
hyvä, jos Twitter koetaan tarpeelliseksi. Hän lisäsi, ettei ei kannata kuitenkaan luoda tiliä turhaan, jos se
jää käyttämättä. Riihimäen mielestä ELSA Turulla on jo tarpeeksi viestintäkanavia. Hallitus päätti jättää
tilin toistaiseksi luomatta. Havia ehdotti LinkedIn -tilin luomista, mutta asia jätettiin vielä mietintään.

!

Nettisivut. Havia ilmoitti nettisivujen tietojen olevan hyvin kunnossa. Viime vuonna tehtiin nettisivuuudistus. Hallitus suostui Havian ehdotukseen siitä, että hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa
nettisivuilla, jotka pidetään samana kuin vuonna 2014.

!

Asana. Havia kertoi Asanan olevan palvelu, jossa projekteja voi luoda yhteen. Havia kysyi hallituksen
jäseniltä kokevatko he palvelun tarpeelliseksi. Simosen mielestä ei ole järkeä opetella vuoden takia uutta
järjestelmää. Hallitus päätti toistaiseksi, että Asanaa ei oteta käyttöön.

!

Testamentit & muu materiaali. Lähes kaikki uusista hallituslaisista ovat saaneet testamentin tai materiaalia,
jossa on tietoa jokaisen omasta hallitustehtävästä.

!
Direktorien erikoistransitiot. Ei tiedotettavaa.
!

Direktorien yleistransitio. Havia ehdotti hallituslaisille ja erityisesti uusille direktoreille pidettäväksi
direktoreiden yleistransitio niin, että hallitus kävisi läpi ELSAn kokonaiskuvaa sekä ELSAn termejä ja
lyhenteitä. Tämän jälkeen hallitus miettisi sen yhteistä One Year Operation Plania. Hallitus kannatti
ideaa.

!

OYOP. Havia kertoi Turun hallituksen OYOP:in koostuvan henkilökohtaisesta ja yhteisestä osuudesta.
OYOP:iin on tarkoitus kirjata hallituslaisten omia vuoden tavoitteita ja miten tavoitteet olisi mahdollista
saavuttaa.

!

Hallituspaidat. Stenroth kannatti hallituspaitojen hankintaa. Wilénin mieleestä olisi hyvä suunnitella
paidat ensin. Kankare lupautui ottamaan vastuun hallituspaitojen suunnittelemisesta.

!
7§ Academic Activities
!

Karonkka. Simola kertoi Ryyminin puolesta ilmoitusasiat. Karonkka siirtyy. Kirkkaiden viinojen ilta
järjestetään 19.3 Kirkkotiellä.

!

Fuksipiparihaalarimerkki. Kuva haalarimerkistä on julkaistu hallituksen Facebook -ryhmässä. Hallitus
päätti tilata merkkejä 100 kpl ja kaupata niitä myös Åbo Akademilla.

!
!

!
!
!
8§ Seminars&Conferences
!
Fimsic seminaari ja jatkot. Stenroth ilmoitti seminaarin järjestämisen olevan vielä epäselvää.
!

Study Visit. Georgian ELSA Kutaisi on ilmaissut kiinnostusta tehdä yhteistyötä Study Visitissä.
Kutaisille paras kuukausi olisi toukokuu. Stenroth ehdottaa Study Visit -viikoksi viikkoa 16, 19 tai 20.
Ajankohtaa päätettiin miettiä myöhemmin tarkemmin.

!

Institutional Visit. Wilén ilmoitti hakeneensa lupahakemuksia. Paikkaa IV:lle ei ole vielä tiedossa. Viime
vuoden lähtijät olivat kannattaneet linja-automatkustamista lentämisen sijaan.

!
9§ Student Trainee Exchange Programme
!

Simonen kertoi job huntingin käynnistyneen tammikuussa ja loppuvan 28. maaliskuuta. Simosen visiona
olisi ottaa parin kuukauden sisällä yhteyttä moniin Turun alueen yrityksiin, joilla olisi mielenkiintoa ottaa
opiskelijoita STEPin kautta harjoitteluun. Simonen ehdotti, että näiden Suomeen tulevien
harjoittelijoiden kanssa voisi pitää yhteyttä. Simonen kertoi suunnitelleensa toimikuntaa, joka auttaisi
häntä STEP -toiminnassa.

!
10§ Markkinointi
!

Hallituskuvat. Juntunen ilmoitti, että hallituskuvat otetaan kokouksen jälkeen. Kankare kertoi
lähettäneensä viime sunnuntaina vuoden ensimmäisen sunnuntaimailin. Hallitus päätti pohtia ja
suunnitella vaihto-oppilaille suunnattua sähköpostilistaa, jonka kautta tärkeimmät tiedotukset
lähetettäisiin vaihto-oppilaille englanniksi.

!
Ikonen poistui 16.02 ja palasi 16.05.
!
11§ ELSA News
!

Terho kertoi ELSA Newsin vuoden 2014 viimeisen numeron olevan nyt jaossa. Vuoden 2015
ensimmäisen lehden olisi tarkoitus ilmestyä helmikuussa. Terho ehdotti, että jokainen hallituslainen
kirjoittaisi itsestään puolen sivun kuvauksen. Hallitus suostui ehdotukseen. Deadlineksi päätettiin 30.1.

!
12§ Talous
!
Tilinkäyttöoikeudet. Ei uutta tiedotettavaa.
!
Kuittien hyväksymiset. Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat kuitit:
!
PERUSTE

SUMMA

Contact & Career -messujen haalarimerkit

335,95 euroa

Lasku Universitas Oy:lle, joka jäi viime vuodelta

110 euroa

!

Sijoitussuunnitelma. Havia ei ollut vielä varma voimmeko päättää asiasta Turun hallituksen kokouksessa
vai kuuluuko asia päätettäväksi yhdistyksen kokouksessa.

!

Tauko alkoi 16.18.
Tauko päättyi ja kokousta jatkettiin 16.27.

!
13§ Contact&Career -messut
!
RTK -henkilöstöpalvelut soitti viime viikolla ja kertoi jättävänsä messut välistä.
!
14§ NCM Turku
!

Majoitusta ei ole vielä löydetty. Riihimäki kertoi soittaneensa moneen leirikeskukseen, jotka kaikki olivat
kyseisenä viikonloppuna varattuja. Majoituksen etsimistä jatketaan.

!
!
15§ Toimistopäivystykset
!

Riihimäki ilmoitti tekevänsä tällä viikolla toimistopäivystyslistan. Havia ehdotti, että toimiston
aukioloaikoja voisi tarvittaessa lisätä. Asia jätettiin harkintaan.

!
16§ Vaihtaristrategia
!

Vaihtari-ilta. Vaihtari-ilta pidetään 29.1 Lexin toimistolla ennen Kirkkotien kevätkauden avajaisia.
Simonen kertoi toivovansa enemmän kotikansainvälistymistä ELSAn toimintaan ja ehdotti illan aikana
kerättäväksi listaa henkilöistä, jotka haluaisivat osallistua vaihtaritoimintaan.

!
17§ Jäsenistön kahvitus
!
Jäsenistön kahvitus järjestetään 20.1 kello 12-13.
!
Jäsenkysely. Havia ehdotti järjestettäväksi jäsenkyselyä. Hallitus kannatti ideaa.
!
18§ Tiedekunnan kahvitus
!
Havia ilmoitti ottavansa dekaaniin yhteyttä ja kysyvänsä sopivaa ajankohtaa.
!
19§ Kevään tapahtumakalenteri
!

Baaribileet. Havia kertoi saaneensa ELSA Summer Law School OC:lta yhteydenottolupapyynnön. Havia
tiedusteli hallituksen mielipidettä kevään kalenteria silmällä pitäen. Wilén ehdotti yhteisbileiden
mahdollisuutta ja hallitus päätti, että toukokuussa voisi mahdollisesti olla joku päivä vapaana.
yhteisbileiden järjestämisestä.

!
L@W. Ei uutta tiedotettavaa.
!
Vappu. Ei uutta tiedotettavaa.
!
Training. Ei uutta tiedotettavaa.
!

20§ Muut esille tulevat asiat

!

Valmistuneet oikeustieteen maisterit. Riihimäki ilmoitti koonneensa listan 12.6-30.11.2014 valmistuneista
oikeustieteen maistereista, jotka ovat ELSA Turun jäseniä. Riihimäki ehdotti heidän poistamista
jäsenrekisteristä. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

!
Tutustumisillanvietto. Havia ehdotti hallitukselle tutustumisillanviettoa 14.1 klo 20. Hallitus kannatti ideaa.
!
21§ Seuraavan kokouksen ajankohta
!
Seuraava kokous järjestetään 15.1 klo 14.
!
22§ Kokouksen päättäminen
!
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.17.
!
Pöytäkirjan vakuudeksi
!
Turussa 21.1.2015
!
!
!
______________________
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Secretary General

