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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.32.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirja 9/2014.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Lisättiin kohdaksi 5 Kokouksen järjestäytyminen ja kohdaksi 7 Jäsenrekisteri.
Elina Lemponen saapui kokoukseen 14.35.
5§ Kokouksen järjestäytyminen

Myönnettiin Saara Ahotuvalle puhe- ja läsnäolo-oikeus.
6§ Ilmoitusasiat
Kokouskäyttäytyminen. Raitanen totesi edellisen kokouksen venyneen turhan pitkäksi.
Raitanen toivoo jatkossa tarkempaa harkinta puheenvuorojen käyttämisen suhteen
kokousten sujuvuuden varmistamiseksi.
Lexin vuosijuhlat. Lahja on paketointia vaille valmis.
Alayhdistyskoulutukset. Malmberg osallistui alayhdistyskoulutukseen, joka sujui hyvin.
Malmbergin mukaan koulutus käsitteli perusasioita. Loppuvuonna järjestetään erillinen
koulutus tilinpäätöksiin liittyen. Dahlström kertoi osallistuneensa alayhdistyskoulutukseen
6.2. Hänen mukaansa koulutuksessa käydyt asiat olivat pitkälti hänelle ennestään tuttuja.
ICM. Tukihakemukset tulee toimittaa seuraavaan kokoukseen mennessä, jolloin ne käsitellään.
Ahotuvan mukaan ennen tapahtumaa järjestetään osallistujille yhteinen Skype-kokous.
OP-yhteistyö. Raitanen ja Malmberg keskustelevat yhteistyömahdollisuuksista Turun Seudun
Osuuspankin kanssa 5.3.
Lex Curling. ELSA:n edustajat osallistuivat Lex Curling -tapahtumaan 27.2.
Päivystyskäytännöt. Raitanen muistutti, että mikäli kokous pidetään päivystyksen perään, ovat
päivystäjät vastuussa loppusiivouksesta kokouksen jälkeen. Loppusiivouksella tarkoitetaan
mm. roskien viemistä ja suodatinpussin hävittämistä.
Tuutorointi. ELSA:n edustajia on hakenut sekä tiedekunnan että vaihto-opiskelijoiden
tuutoreiksi.
Opetussuunnitelma. Dahlströmin mukaan tiedekunnan opetussuunnitelmaan voi yrittää
vaikuttaa alkukevään aikana. Raitanen hoitaa asiaa Study Visit -vierailun, Kirveskoski IVmatkan, Lukkarinen esseekilpailun ja Finland oikeustapauskilpailujen osalta.
C&C-vastaava. Toivotettiin Lemponen lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan.
7§ Jäsenrekisteri
Hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen uusiksi jäseniksi Sara Nguyen, Turku ja Jennifer
Norrvik, Turku.
8§ ELSA News
Dahlströmin mukaan ensimmäisen numeron tekeminen sujuu hyvin. Dahlström on saanut
tarvittavat jutut mm. puheenjohtajalta ja Study Visit Uumajasta. Dahlström kertoi olevansa
hieman pettynyt siihen, ettei ole vielä saanut esittelyitä kaikilta direktoreilta.

Dahlströmin mielestä ELSA Newsin nykyinen jakopaikka Calonialla on huono. Dahlström
selvittää erilaisia lehtitelinevaihtoehtoja.
Dahlström ilmoitti menevänsä 5.3. Painosalamaan Hyvösen kanssa katsomaan erilaisia
papereita ja väriprofiileja. Painosopimusta ei allekirjoiteta, vaan ELSA:lle tulee lasku erikseen
jokaisesta numerosta. Jokaiseen lehteen halutaan ehdottomasti Painosalaman mainos.
Lehden ilmestymisajankohta riippuu mainosmyynnistä. Dahlström arvioi, että ensimmäinen
ELSA News julkaistaisiin maaliskuun lopussa.
9§ Käyttäjätunnukset
Raitasen mukaan Google-tunnus puuttuu vielä hallituslaisista Kirveskoskelta. Direktoreista
Havialla on tunnus. Raitanen ilmoittaa saamansa tunnukset eteenpäin, jotta kaikki pääsevät
jatkossa käsiksi ulkosuhdetietokantaan. Raitanen pyytää Solveig Hagnäsia jakamaan
hallituslaisten kanssa myös Dropboxin, joka sisältää mm. C&C-messuihin liittyvää materiaalia.
10§ One Year Operational Plan
Raitanen kertoi tehneensä pieniä teknisiä ja sisällöllisiä muutoksia yhteiseen osuuteen.
Raitanen on välittänyt linkin hallituslistalle, joten kaikilla on mahdollisuus halutessaan
tutustua tiedostoon. Kirjattiin Yhteiset Prioriteettimme -osioon lisäys ihmisoikeuksien
esilläpitoon liittyen.
Tavoitteiden toteutumista arvioidaan syksyllä. Jokaisen olisi hyvä pyrkiä kuukausittain
käymään läpi oma osuutensa ja arvioida omaa suoritustaan.
Hyväksyttiin OYOP nykyisessä muodossaan.
OYOP on perinteisesti esitelty 1. sääntömääräisessä kokouksessa, mutta lähinnä sen
tavoitteena on asettaa tavoitteita itselle. Mäkitalon mukaan OYOP on pyydetty ottamaan
mukaan NCM:ään.
11§ National Council Meeting Rovaniemi
Osallistumismaksujen korvaaminen. Päätettiin maksaa 40 euron osallistumismaksu Ahotuvan
sekä ELSA Turkua edustavien hallituksen jäsenten ja direktorien osalta. Mikäli ELSA Finland
ei kustanna neljän turkulaisen Finlandin edustajan (Alisa Muraja, Anna Haipola, Solveig
Hagnäs ja Johanna Sammalmaa) osallistumismaksuja, maksaa Turku myös heidän
osallistumismaksunsa.
Kokousedustajat. Nimettiin Jalonen, Malmberg ja Raitanen virallisiksi kokousedustajiksi.
Activity Report. Osiokohtaiset takarajat AR:ien palautuksille on mainittu NCM:n Working
Materialissa. Working Material sisältää Finlandin hallituslaisten raportit. Direktoreilta ELSA
Turku ei vaadi raportin laatimista, mutta jokaisen hallituslaisen tulee laatia AR. Raitanen
pyysi kaikkia jakamaan raporttinsa myös hallituslistalla.

Johanna Kirveskoski saapui kokoukseen 15.18.
Yhteydenottokäytännöt. Keskusteltiin NCM:ssä käsiteltävästä ehdotuksesta, jonka mukaan
paikallistaso jäisi pois yhteydenottolupajärjestelmästä. Raitanen kertoi henkilökohtaisesti
vastustavansa ehdotusta. Ahotupa kertoi ymmärtäneensä aiemmin, että järjestelmää on ollut
päinvastoin tarkoitus keventää.
Paikallistason poisjäämisen nähdään lisäävän turhaa byrokratiaa, kun yhä useampaan
yhteydenottoon pitäisi pyytää lupa Finlandilta. Yhteydenottolupapyynnöt ovat aiheuttaneet
käytännön ongelmia, kuten viivästymistä, jo nykyisellään, joten järjestelmää ei pidä missään
nimessä vaikeuttaa. Yhteydenottoluvat olisi hyvä saada 3-5 arkipäivän sisällä.
Ehdotusta paikallistason poisjättämisestä ei lähtökohtaisesti hyväksytä. ELSA Turku vaatii
perusteluita ja mahdollisesti muutoksia ehdotukseen.
Vision Contest. Malmberg pyytää Högströmiltä teknistä apua. Sanoituksen olisi hyvä olla
kunnossa ennen junamatkaa, mutta luultavasti esitystä suunnitellaan vasta junassa.
Pukeutumisteemana on talvi.
12§ Academic Activities
St. Patrick's Day. Lexiltä pyydetään 40 hengen lista, jolla olevat pääsevät jatkoille ilmaiseksi.
Raitanen pyytää Lexiltä markkinointiapua. Sitsilippu maksaa ei-jäsenten osalta 17 euroa.
ELSA Day. Kirveskoski ehdotti, että kaupassa käytäisiin tiistaina 4.3. Lukkarinen on luvannut
huolehtia tarjoiluista. Kirveskoski tiedustelee Lukkariselta, onko tarjoilujen suhteen kaikki
kunnossa. Muu hallitus voi avustaa tarvittaessa. Kirkkotien viinilaseja ei riitä kaikille, joten
tarvitaan lisäksi kertakäyttölaseja.
13§ Seminars & Conferences
Study Visit. Vincent Bonnista ei ole vastannut Kirveskosken viestiin. Viimeisin Bonnista saatu
tieto on, ettei heillä ole varaa toteuttaa Study Visit -vierailuja. SV-vierailuja ei luultavasti voida
toteuttaa yhteistyössä ELSA Bonnin kanssa, joten Kirveskoski kannusti luomaan kontakteja
ICM Maltalla.
ELSA Day. Seminaari järjestetään 5.3. Raitanen allekirjoittaa Kirkkotien vuokrasopimuksen
Lexin Elina Hirvosen kanssa. Osallistujia odotetaan paikalle noin 50, määrää pidetään
yllättävän hyvänä. Viiniä pitäisi olla 10 litraa, joten kaikille riittänee pari lasia. Kirveskoski
pyysi kaikkia tulemaan paikalle ennen viittä. Ensimmäinen puhuja aloittaa viideltä.
Kirveskoski ostaa puhujille lahjaksi viinipullot.
14§ Student Trainee Exchange Programme
Ei tiedotettavaa.
15§ Markkinointi

Raitanen toimittaa Lexille hallitusjulisteen.
16§ Talous
Osa viime vuoden maksuista on maksamatta. Maksujen ei haluta menevän tämän vuoden
budjetista. Malmberg hoitaa asiaa edeltäjänsä Emmi Lehtisen kanssa. Vuoden 2013
hallitukselle ei lähtökohtaisesti myönnetä vastuuvapautta ennen kuin talousasiat ovat
kunnossa.
17§ Contact & Career -messut
Messuihin liittyvä palaute- ja kehityskeskustelu järjestetään 25.3. klo 9. Jalonen tekee
tilavarauksen ja ilmoittaa vanhalle järjestelytoimikunnalle ajankohdan.
18§ META (Muut esille tulevat asiat)
Finlandin Lauri Vaihemäki on ilmaissut olevansa tyytyväinen Turun päätökseen korvata
Finlandin osallistumiskuluja.
19§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään 10.3. klo 15.30.
20§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.55.
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