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European Law Students’ Association – ELSA Turku ry
Oikeustieteellinen tiedekunta
20014 Turun yliopisto
VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 34/2015
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Caloniankuja 3
20014 Turun yliopisto
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Emmi Simonen

President
Secretary General
Treasurer
Vice President for Seminars & Conferences
Vice President for Marketing
Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Lauri Ikonen
Sanni Nevala
Virva Vesanen

Director for External Relations
Director for Contact & Career
Director for Study Visits

Pauli Engblom
Susanna Hakala
************
1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.04.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Väätäinen ehdotti esityslistaan lisättäväksi kohtaa 4§ Ryhmähengenkohotustuokio. Havia ehdotti
Academic Activities –kohtaa siirrettäväksi kohdaksi 19§. Simonen ehdotti STEP –kohtaa kohdaksi
12§. Hallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.
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4§ Ryhmähengenkohotustuokio
Harjoitus suoritettiin.
5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirja 33/2015.
6§ Kokouksen järjestäytyminen
Havia ehdotti puhe – ja läsnäolo-oikeuden myöntämistä Engblomille ja Hakalalle. Hallitus hyväksyi
myöntämisen yksimielisesti.
7§ Ilmoitusasiat
Direktorihaku. Havia muistutti, että direktorihaku on käynnissä vielä viikon.
Lex yhteistyö. Havia ilmoitti, että 8.12 ELSA Turun tuleva hallitus, sekä halukkaat vanhasta
hallituksesta tapaavat Lexin tulevan hallituksen rennoissa merkeissä klo 18.
Uusi toimisto. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
TYYn koulutukset. Havia ilmoitti, että TYY järjestää taas koulutuksia muun muassa
taloudenhoitajille ja puheenjohtajille.
Hallituksen vapaailta. Hallituksen vapaailta pidettiin nyt tiistaina ja hallitus oli ollut keilaamassa ja
laulamassa yhteislauluja.
8§ Kuukausikatsaus
Havia kävi läpi lokakuun lopun ja marraskuun tapahtumia. Hallitus oli pitänyt sääntömääräisen
kokouksen, jossa muun muassa valittiin hallitus ja ohjesääntö hyväksyttiin. Hallitus oli aloittanut
transition ja ollut illallisella uuden hallituksen kanssa. Valmistelut transitioristeilyä varten ja
ansiomitaleiden ohjesääntöä varten ovat hyvässä vaiheessa. Hallitus edusti NCM:ssä ELSA Turkua
ja järjesti excun presidentin kansliaan sekä osallistui ELSA Dayhin verenluovutuksen merkeissä.
Markkinointi on ollut aktiivista erityisesti Instagramin ja Facebookin osalta. Myös nettisivujen
kuvagalleria ja blogi ovat toimineet hyvin. Hallituksesta oli henkilöitä edustamassa Bergenissä
NOMissa, josta saatiin hyviä kehitysideoita. Hallituslaisia oli edustamassa TYYn vuosijuhlilla. STEP –
infoja on pidetty ja myös CV –klinikka, sekä saatu Turkuun uusi STEP –paikka. ELSA News –lehteä
on tehty. CC –messujen järjestelyt ovat hyvässä vaiheessa ja hallituksen keskustelutuokioita käyty.
Yhteistyötä on tehty ELSA Brnon ja Kutaisin kanssa koskien Study Visitiä. Direktorihaku ensi
vuodelle on avattu ja joulukortteja suunniteltu yhteistyökumppaneille.
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9§ Transitio
Transitioristeily. Riihimäki ilmoitti saaneensa kuusi tuntia kokousaikaa risteilylle ja
risteilyvalmistelujen olevan nyt loppuun suoritettu. Satamassa on määrä tavata 20 minuuttia
ennen matkaa. Riihimäki ilmoitti laittavansa Facebookin transitioryhmään tiedot matkan
aikatauluista.
Erityistransitiot. Havia muistutti hallituksen jäseniä päivittämään testamenttia tästä vuodesta
seuraajilleen.
10§ NCM Rovaniemi
Päätökset ja lopputulemat. Puheenjohtajien workshopissa oli käyty pääsihteerien kanssa läpi
yhdessä proposalia liittyen jäsenten määrään NCM osallistumisien suhteen. Osallistumisoikeus
edellisen vuoden puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle lisättiin proposaliin. Myös
”yijäämäpaikkojen” eli paikkojen, joita ei voida jakaa tasaisesti kaikkien kanssa, jakamista
muutettiin niin, että suurin paikallisryhmä saa ensimmäisen paikan, toiseksi suurin toisen jne.
Paikallisryhmän sisältä voidaan hankkia peruuttamistilanteessa toinen osallistuja
peruuntumispaikalle. EFn hallitus menee jatkossa EFn kautta eikä paikallisryhmän kautta. Jos tässä
tilanteessa toimitaan toisin, asia on korjattava tai henkilöä ei lasketa mukaan. Jos NCM:ään
ilmoittautuu, siitä on velvollinen myös maksamaan, jos peruuttaa ilmoittautumisen vasta
ilmoittautumisajan jälkeen. Ilmoittautuminen on siis sitova. Varainkeruusuuntaamista keskitetysti
EFlle lähdetään kokeilemaan varovaisesti ja hitaasti niin, että vakuutusyhtiöiden kohdalla
neuvottelulupa on ensisijaisesti Finlandilla. Messuihin tämä ei vaikuta mitenkään. Markkinoinnissa
puhuttiin ELSAn markkinointituotteista. STEPissä saatiin hyviä uusia ideoita job huntingiin.
Sääntömääräisessä kokouksessa edellinen hallitus sai vastuuvapauden.
Arviointi. Simonen oli pitänyt osittain rivijäsenten workshoppia, mikä oli ollut mukavaa. Wilén
kyseli olisiko Turussa tarvetta korttikoneelle, jollaista Rovaniemellä käytetään. Hallitus kannatti
ideaa. Päätettiin jatkaa keskustelua korttikoneesta ensi kokouksessa.
11§ III sääntömääräinen kokous
Kutsu ja esityslista. Ensi viikon maanantaina kutsun ja esityslistan on oltava Calonian seinällä.
Havia on valmistellut näitä ja toimittaa ne ilmoitustaululle.
Toimintasuunnitelma & talousarvio. Käsitellään kokouksessa. Ensi vuodelle on tehty alustava
budjetti.
Vesanen poistui 14.50.
Liittymismaksun, jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus. Hallituksella ei ole halua muuttaa
näitä. Päätettiin yksimielisesti ehdottaa yhdistyksen kokoukselle liittymismaksuksi 20 euroa,
jäsenmaksuksi 20 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 200 euroa vuodelle 2016.
Ansiomitaliohjesääntö. Havia oli lähettänyt sähköpostissa hallitukselle ohjesäännön. Hallitus
keskusteli muutosehdotuksista ohjesääntöehdotukseen.
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Kokoustoimihenkilöt. Havia kysyy viime vuoden puheenjohtaja Raitasta puheenjohtajaksi. Viime
vuoden pääsihteeri Jalosta kysytään kokouksen sihteeriksi.
12§ STEP
Simonen kertoi, että Suomesta on saatu 8 hakemusta. Noin 25-30 henkeä kävi CV –klinikassa ja se
oli mennyt hyvin.
13§ Seminars & Conferences
Wilén kertoi, että he olivat miettineet mahdollisesti yhteistä Study Visitin järjestämistä ELSA
Kutaisille ja Brunolle, mutta näiltä järjestöiltä on vielä tiedusteltava asiaa.
14§ Markkinointi
Joulukortit. Kankare ilmoitti tekevänsä joulukortit Ifolorilla ja lähettävänsä hallitukselle vielä
erilaiset korttivaihtoehdot.
15§ ELSA News
Ei uutta tiedotettavaa.
16§ Talous
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
17§ Contact & Career
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Simonen ja Hakala poistuivat 15.28.
18§ Ansiomitalit
Havia kertoi lähettäneensä tarjouspyyntöjä mitaleista neljään paikkaan. Tällä hetkellä alin tarjous
on 550 euroa. Hallitus päätti yksimielisesti, että vuoden 2015 hallitus tekee päätöksen
ansiomitalitilauksesta, koska yhdellä yrityksistä oli hyvä tarjous, joka on voimassa joulukuun
alkuun asti.
Ikonen poistui 15.36.
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19§ Academic Activities
Ryymin oli pyytänyt välittämään viestiä, että pikkujoulusitsien keittiöön on tulossa kolme ihmistä
ja osallistujia 40. Ryymin oli pyytänyt, jos kaikki hallituksen jäsenet voisivat jäädä siivomaan sitsien
jälkeen. Hallitus suostui ehdotukseen. Elsa Dayssa oli 5 osallistujaa ja CC –merkeistä on nyt
lähetetty uusi koevedos.
20§ Muut esille tulevat asiat
Wilén muistutti, että hallitus muistaa infota kaikkia direktorihausta. että infotaan direktoreista.
Havia ehdotti pidettäväksi 35. kokous risteilyllä. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
21§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään transitioristeilyllä ma 30.11 klo 10. Sitä seuraava, eli 36. kokous
järjestetään 7.12 klo 13.
22§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa
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