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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.01.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokousten 18/2014 ja 19/2014 pöytäkirjat yksimielisesti.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Raitanen ehdotti suljettua lippuäänestystä pankkiasioihin liittyen. Malmberg vastusti ajatusta.
Päätettiin järjestää seuraavassa kokouksessa suljettu lippuäänestys kohdan ”Pankki”
yhteydessä. Lisättiin kohdaksi 7 Jäsenrekisteri ja hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella.
5§ Ilmoitusasiat
FiMSIC-seminaari. Raitanen kertoi olleensa edellisenä päivänä yhteyksissä FiMSIC:iin.

IPM. Raitanen ilmoitti, että International Presidents’ Meeting tullaan järjestämään seuraavalla
viikolla keskiviikosta sunnuntaihin. Jussi Raitanen, Anna Haipola ELSA Finlandista sekä ELSA
Joensuun puheenjohtaja edustavat suomalaisia tapahtumassa.
Finlandin Coach (Lauri). ELSA Turun Coachina toimii nykyään Anna Haipolan sijaan Lauri
Havia. Havia totesi, ettei hänen liene tarpeen esitellä itseään tarkemmin. Havian mukaan hän
voi tarpeen mukaan välittää ELSA Turun puolesta viestit eteenpäin Finlandille. Havia
huomautti, että myös Raitasella on nykyään oikeus olla läsnä Finlandin hallituksen
kokouksissa.
Kastajaiset. Kastajaiset järjestetään 10.9. Raitanen on ilmoittanut ELSAn pitävän rastia
tapahtumassa.
Illanvietto. Kokouksen jälkeen oli tarkoitus lähteä keilaamaan. Kukaan ei kuitenkaan ollut
halukas osallistumaan illanviettoon. Moni jätti vastaamatta Raitasen yhteydenottopyyntöön.
Raitanen toivoi kaikkien vastaavaan kyselyihin jatkossa aktiivisemmin. Todettiin, että monen
alkusyksy on hyvin kiireinen.
Läsnäolo-oikeus. Raitanen ilmoitti saaneensa läsnäolo- ja puheoikeuden Finlandin
kokouksissa. Raitanen kertoi osallistuneensa Finlandin kokoukseen, jossa oli ihmetelty Turun
hallituksen sähköpostilistalla olevaa ”tiilimuuria”, jota viestit eivät ole läpäisseet.
6§ Talous
Tukihakemukset. Tukihakemuksia on saapunut 2 kpl. Anna Haipola ja Jussi Raitanen ovat
hakeneet avustusta osallistuakseen IPM-tapahtumaan. Anna Haipola on anonut 150 euroa ja
Jussi Raitanen 50 euroa.
Päätettiin yksimielisesti myöntää Anna Haipolalle 150 euroa matkatukea.
Raitanen poistui 16.12.
Päätettiin yksimielisesti myöntää Raitaselle 50 euroa matkatukea.
Raitanen saapui 16.13.
Malmberg totesi, että Summer Law School -tapahtumiin osallistui vain muutama jäsen, joten
ELSA Turulla on hyvin varaa myöntää matkatukia loppuvuonna.
Laskut. Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat laskut:
PERUSTE
Sikajuristimerkit/
Turun Haalarimerkki Oy
ELSA News 2/2014/
Kirjapaino Painosalama Oy
Fuksinews /

HYVÄKSYTTÄJÄ
Elena Lukkarinen
Antti Malmberg
Antti Malmberg

SUMMA

Kirjapaino Painosalama Oy
Summat poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Todettiin viimeisen laskun ylittäneen arvion, mutta olleen tarkoituksenmukainen menoerä.
7§ Jäsenrekisteri
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
8§ Academic Activities
Fuksibileet (alun perin suunniteltu 3.9.). Lukkarisen mukaan bileitä ei kannata järjestää, koska
hyvää ajankohtaa ei ole löytynyt, eikä ELSA ole varannut mitään baaria.
Fuksicocktail (alun perin suunniteltu 10.9.). Lukkarisen mielestä ELSAn kannattaa panostaa
cocktaileihin. Syksyllä olisi hyvä olla jokin fukseille suunnattu tapahtuma. Sopivan
päivämäärän löytyminen on ongelma. Sovittiin, että Lukkarinen tiedustelee, sopiiko
päivämääräksi 24.9. Varavaihtoehtona on lokakuun alku (2.10.). Cocktailtilaisuus järjestetään
Kirkkotiellä ja tarkoitus on esitellä ELSAa.
Muut tapahtumat. Lukkarinen on ehdottanut, että FiMSIC-seminaarin jälkeen voitaisiin
järjestää afterbileet. Lukkarinen on saanut Stadgalta alustavasti myönteisen vastauksen
yhteissitseihin.
L@W-excut. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
9§ Seminars&Conferences
Käsiteltiin kohtana 12.
10§ Student Trainee Exchange Programme
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Kirveskoski saapui 16.37.
11§ Markkinointi
Nettisivut. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Tapahtumakelenteri. ELSA Finland on luonut hallitusten käytettäväksi Google Docs -tiedoston,
jolle pitäisi lisätä Turun tapahtumat. Myös nettisivujen ja Calonian ilmoitustaulun
tapahtumakalenterit tulisi päivittää.
ELSA Shop. Hyvönen kertoi tutustuneensa ELSA Shopin liikelahjoihin, mutta todenneensa, että
esimerkiksi pullonavaajien tilaaminen Kroatiasta lienee hankalaa. Hyvönen on selvittänyt,

että sinisiä, ELSAn logolla varusteltuja pullonavaajia voi tilata Suomesta 800 kpl 0,36 euron
kappalehintaan. Pullonavaajia voisi jakaa esimerkiksi fuksicocktaileilla. Hyvönen selvittää,
kuinka paljon pullonavaajia saadaan esimerkiksi 100 eurolla.
Oikeustapauskilpailut. Hyvönen kertoi alkaneensa markkinoida oikeustapauskilpailuja
Tuomas Hauvalalta saamansa paketin pohjalta. Ilmoittautumiset alkavat marraskuussa.
Study Visit. Hyvönen kaipasi Krakova-aiheisia valokuvia. Lipunmyynti järjestetään 10.9. klo 8.
Julisteet. Hyvönen aikoo toimittaa maanantaina Calonialle julisteet Study Visitistä ja
oikeustapauskilpailuista.
Sunnuntaimaili. Lukuvuoden ensimmäinen ELSA-info lähetetään tulevana sunnuntaina. 21.9.
Hyvönen ei pysty lähettämään sähköpostia. Sovittiin, että Raitanen lähettää Hyvösen
kokoaman sähköpostin 21.9.
12§ Seminars & Conferences
Kirveskoski totesi Puolan tarkan lähtijämäärän selviävän seuraavalla viikolla. ELSA Turku
markkinoi 10 paikkaa ja ilmoittaa, mikäli saadaan lisäpaikkoja. Kirveskoski pyysi
markkinoimaan tapahtumaa fuksiviikolla, jotta paikat täyttyisivät. Ohjelman suhteen luvassa
ovat mm. käynnit Auschwitzin keskitysleirillä ja museossa. Turusta lähdetään Puolaan 2.11. ja
takaisin palataan perjantaina 7.11. ELSA maksaa lähtijöiden lennot Turusta Gdanskiin ja 11 12 tunnin junamatkan makuuvaunuissa Gdanskista Krakovaan.
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Äänestettiin, myydäänkö lippuja 50, 60 vai 70 euron hintaan.
Päätettiin yksimielisesti myydä lippuja 50 euron hintaan.
Puolalaiset ovat Turussa 10.-14.12. He eivät tuo Suomeen makuupusseja, vaan majoittajat
tarjoavat heille lakanat. Majoittajille maksetaan aamupalakorvaus. Hallituslaisten ei ole pakko
osallistua ohjelmaan, mutta majoittamaan olisi pystyttävä. Kirveskosken mukaan ohjelmaksi
on suunniteltu vierailua minttuviinatehtaalle, sitsejä, saunailtaa TYYn saunalla ja käyntiä
Turun Linnassa.
13§ ELSA News
Fuksinumero on ilmeisesti lähetetty kaikille fukseille. Läsnä olleilla ei ollut tietoa siitä, onko
ylimääräisiä lehtiä jäänyt. Högström kaipasi lehden sähköistä versiota, jotta se voitaisiin lisätä
nettisivuille.
14§ Contact&Career –messut
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

15§ ELSA Day
Kesäkokouksessa päätettiin, ettei ELSA Dayna 26.11. järjestetä varsinaista tapahtumaa, vaan
luovutetaan verta yhdessä. Kirveskosken mukaan tämä on järkevää, koska Study Visit ja
messut työllistävät jo tarpeeksi. Hyvönen muistutti, että verenluovutukseen pitää etukäteen
varata aika.
16§ Toimistopäivystys ja toimiston siivous
Siivous. Jalosen mukaan Toimisto kuntoon -talkoot järjestetään torstaina klo 12 alkaen.
Raitanen tuo imurin.
Päivystykset. Syksyn toimistopäivystyksistä Jalonen lupasi laatia Doodle-kyselyn.
Fuksiviikko. ELSAn toimisto on auki fuksiviikon tiistaina ja keskiviikkona. Jalonen lupasi
selvittää, mihin saakka toimiston on oltava auki keskiviikkona. Malmberg pohti, pitäisikö
hänen tuoda vaihtokassa paikalle. Sikajuristimerkkejä myydään jäsenille 3 eurolla ja eijäsenille 4 eurolla.
Hyvönen poistui 17.19.
17§ Fuksistrategia
Avajaiskarnevaali 4.9. ja TYYlikkään avauksen liput. Jalosen mukaan fuksien on tarkoitus
osallistua avajaiskarnevaaliin. Edellisinä vuosina moni fuksi on jättänyt tapahtuman väliin.
Todettiin, että on järkevämpää suunnata voimavarat fuksiviikolla läsnäolemiseen. Aiempina
vuosina Lex on myynyt yhdessä TYYlikkään avauksen lippuja ja Beach Partyjen lippuja, joten
päätettiin, ettei ELSA myy lippuja TYYlikkääseen avaukseen.
RSGT 28.8. klo 10-15. Ready Study Go Turku -messut järjestetään 28.8. Kauppakorkeakoululla.
Päätettiin, ettei ELSA osallistu messuille, vaan panostaa fuksiviikolla toimistopäivystyksiin ja
keskiviikon esittelyyn.
Esitelmä. Högström on luvannut tehdä viikonlopun aikana Power Point -esityksen keskiviikon
ELSA-esittelyä varten. Esittelyn kesto on 15 minuuttia ja mahdollisimman monen tulee
saapua paikalle. Pukukoodina on smart casual. Muutama henkilö on äänessä ja esitelmä
pyritään pitämään yksinkertaisena. Esitelmä käsittelee ainakin toimistopäivystyksiä, Study
Visitiä, kansainvälisiä tapahtumia, STEPpiä, toimiston sijaintia sekä ELSAn ja Lexin eroja.
Jokaisen tulee ilmoittaa Facebookissa torstai-iltaan mennessä, mitä haluaa sisällytettävän
dioihin. Esitelmää harjoitellaan fuksiviikon maanantaina.
Muut tapahtumat. Mahdollisimman monen toivotaan olevan paikalla mahdollisimman
monena päivänä.
18§ Vaihto-opiskelijat ja LIS

Welcome Fair. Vaihto-opiskelijoille tarkoitettu Welcome Fair järjestetään 29.8. klo 12-13
Luonnontieteiden talolla. Todettiin, että ELSAn ei liene järkevää osallistua, koska vaihtoopiskelijoita ei pyritä rekrytoimaan jäseniksi.
Oikisopiskelijoiden yhteystiedot. Raitanen pyytää opinto-ohjauksesta vastaavilta henkilöiltä
oikisvaihtareiden yhteystietoja.
LIS. LIS-opiskelijoille esitellään ELSAa 2.9. klo 10.45-11 SS1AB:ssa englanninkielisen Power
Pointin avulla. Raitanen on menossa paikalle.
19§ Yritysyhteistyö
Pankki. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Muut. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
20§ Muut esille tulevat asiat
Tukholman risteily. Raitanen kertoi pohtineensa Päivä Tukholmassa -risteilyn järjestämistä.
Ajankohdan löytäminen saattaa olla ongelmallista, vaikka tapahtuma olisikin kiva järjestää
vielä tämän vuoden puolella. Mikäli sopivaa ajankohtaa ei löydy, voisi tapahtuman pyrkiä
saamaan järjestettyä ensi vuonna. Raitanen lupasi selvitellä mahdollista ajankohtaa.
Negotiation Competition. Havia ilmoitti Irlannin järjestävän helmikuussa International
Negotiation Competitionin.
Hallitus 2015. Kirveskoski muistutti, että itselle kannattaa pyrkiä etsimään seuraajaa heti
syyskuusta lähtien.
21§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään 1.9. klo 16.30.
22§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 1.9.2014
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