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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.35.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 10/2014 pöytäkirja.
Noora Hyvönen ja Markus Högström saapuivat 15.37.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Lisättiin kohdaksi 6 Jäsenrekisteri ja hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella.

5§ Ilmoitusasiat
Käyttäjätunnukset. Raitanen kertoi toimittavansa Solveig Hagnäsille mahdollisimman pian
hallituslaisten käyttäjätunnukset mm. ulkosuhdetietokantaa varten.
ELSA Day. ELSA Dayna 5.3. järjestettiin poikkitieteellinen seminaari. Raitanen kiitti
Kirveskoskea, Lukkarista sekä keittiöhenkilökuntaa äärimmäisen hienoista, odotukset
ylittäneistä järjestelyistä. Yleisöä oli paikalla sopivasti ja yleisö osallistui keskusteluun
aktiivisesti.
Lexin vuosijuhlat. Lex ry:n vuosijuhlat järjestetään perjantaina 14.3. Hallitus edustaa ELSAa
tapahtumassa. Raitanen ilmoitti toivovansa hallituksen saapuvan cocktail-tilaisuuteen.
Högström ilmoitti lahjan olevan lähes valmis.
ICM. ICM järjestetään Maltalla 16.3. alkaen. Turusta on lähdössä tapahtumaan hyvä edustus.
Tiedekunnan tuki. Jukka Mähönen on luvannut ottaa tiedekunnan johtokunnassa esille sen,
voisiko ulkomailla järjestettäviin tapahtumiin saada osallistumistukea tiedekunnalta.
Study Visit. Almut Meyer on ilmoittanut, ettei Study Visit -matkasta ole mahdollista saada
opintopisteitä.
Yritysyhteistyö. Raitanen on käynyt sähköpostitse keskustelua LähiTapiolan kanssa. Malmberg
ja Raitanen ovat tavanneet Turun Seudun Osuuspankin edustajia ja jatkavat yhteydenpitoa
ICM-tapahtuman jälkeen. Osuuspankki harkitsee yhteistyötä ELSAn kanssa.
Sääntömuutoksen rekisteröinti. Raitanen kertoi rekisteröivänsä
sääntömuutoksen tänään. Asiasta on keskusteltu kokouksessa 9/2014.
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Hallitusjulisteet. Hallitusjuliste on viety viime viikolla Lex ry:n toimistolle.
Toimisto. Jalonen kertoi olevansa tyytymätön siihen, missä kunnossa toimisto oli ollut hänen
saavuttuaan sinne aiemmin tänään. Jalonen muistutti, että siistin yleisilmeen lisäksi roskat
tulee viedä, sälekaihtimet laskea alas ja ovi lukita.
Synergy. Jalonen ilmoitti, että ELSAlle on saapunut 30 kappaletta Synergy-lehtiä. Lehdet
löytyvät toimiston pöydältä ja lehtitelineestä.
Muusiainen. Tuupan ja Stenrothin mukaan ELSAn rastilla oli ollut iloinen tunnelma ja
sopivasti kävijöitä.
C&C-messut. Malmberg ilmoitti taloudenhoitajien pohtineen NCM-tapahtumassa messujen
voitollisuutta. Malmbergin mukaan messujen tulo saatetaan katsoa veronalaiseksi. Tilanne on
hyvin tulkinnanvarainen. Toiminnantarkastaja Jani Juvalta on kysytty mielipidettä asiaan
liittyen.

Malmberg kertoi selvittävänsä yhtiöittämistä, pyytävänsä ohjeistusta Verohallinnolta ja
perehtyvänsä Verohallinnon antamiin ohjeisiin. Jalonen huomautti Mikael Falckin
selvittäneen yhtiöittämistä aiemmin ja pyysi ottamaan asian esille Contact & Career kokouksessa, koska vanhalla toimikunnalla on hyödyllistä tietoa asiaan liittyen.
ELSA News. Havia ilmoitti aloittaneensa mainosmyynnin ELSA Newsiin. Castren & Snellman
on kieltäytynyt yhteistyöstä, muilta ei ole saatu vastausta.
6§ Jäsenrekisteri
Päätettiin yksimielisesti poistaa jäsenrekisteristä Sampo Leskelä.
7§ National Council Meeting Rovaniemi
ELSA Finlandille valittiin uusi hallitus sunnuntaina järjestetyssä kokouksessa, jonka
puheenjohtajana Raitanen toimi. Anna Haipola Turusta valittiin Finlandin uudeksi
puheenjohtajaksi. Muutokset Decision Bookiin saatiin vietyä läpi Turun toivomalla tavalla,
mm. paikallistason asema yhteydenottokäytännöissä vahvistui.
Tapahtuma oli äärimmäisen onnistunut. Workshopit olivat hyviä ja opettavaisia.
Tapahtumassa tutustui useisiin uusiin ihmisiin. Seuraava NCM järjestetään lokamarraskuussa Helsingissä. Tapahtumaan osallistuneet suosittelivat lämpimästi osallistumista.
Hyvönen toi esille, että NCM:ssä keskusteltiin syksyllä Lapissa järjestettävästä,
viikonlopunmittaisesta vaellustapahtumasta. Tapahtuma olisi suunnattu kaikille
paikallisryhmille, mutta Rovaniemi vastaisi järjestelyistä.
NCM:ssä keskusteltiin myös ELSA Weekendistä, mutta asian suhteen ei päätetty mitään uutta.
Keskusteluissa heräsi ajatus siitä, että paikallisryhmät voisivat järjestää tapahtuman yhdessä.
Paikkakunnasta ei tehty päätöstä. Tapahtuman järjestäminen paikkakunnalla, jolla ei ole
ELSAn paikallisryhmää, voisi olla ongelmallista koordinoinnin kannalta.
ELSA Turun roll up -juliste on jatkanut matkaa Helsinkiin. Malmberg ottaa yhteyttä
löytötavaratoimistoon, jotta juliste saadaan takaisin Turkuun.
8§ Academic Activities
St Patrick’s Day. Lukkarisen mukaan järjestelyt ovat hoidossa. ELSAn puolelta sitseille
osallistuu 13 henkilöä. Sitsilipun voi maksaa joko toimistolla tai tapahtumassa.
Markkinointijulisteita on jäljellä toimistolla.
Danske-excu. Lukkarisen mukaan Lawyers@Work-excua Danske Bankiin voi alkaa mainostaa.
Lukkarinen ilmoittaa tarkemmat tiedot Hyvöselle markkinointia varten.
9§ Seminars & Conferences

ELSA Passau on ilmoittanut Raitaselle olevansa kiinnostunut järjestämään Study Visitin ELSA
Turun kanssa. Passau on pyytänyt lisätietoja asiaan liittyen. Raitanen ohjaa Passaun ottamaan
yhteyttä Kirveskoskeen.
10§ Student Trainee Exchange Programme
Mäkitalo kertoi, että seuraavaksi ruvetaan järjestämään Job Huntingia. Mäkitalo on saanut
asiaan liittyen koulutusta Skypessä ja NCM:ssä. Mäkitalo haluaisi päästä pian käsiksi
ulkosuhdetietokantaan, jotta hän voi tehdä yhteydenottolupapyyntöjä. Finlandin STEPvastaavalle ei valittu jatkajaa, joten kiinnostusta kyseistä paikkaa kohtaan kannattaa pohtia.
11§ Markkinointi
Punainen Risti. Raitanen kertoi, että Punainen Risti on pyytänyt ELSAa markkinoimaan heidän
järjestämäänsä sodan oikeussääntöihin liittyvää seminaaria. Sovittiin, että tapahtumaa
voidaan mainostaa sunnuntaimailissa.
NCM. Hyvösen mukaan NCM oli todella hyödyllinen ja hän sai sieltä paljon uusia ideoita.
Hyvösen mukaan ELSAn sähköpostityyliä aletaan uudistaa Finlandin uuden
markkinointivastaavan, Tuomas Hauvalan, toimesta mainosmaisemmaksi.
NCM-tapahtumassa kävi ilmi, että Rovaniemi saa paljon haalarimerkkituloja. Sama voisi
toimia myös Turussa. Rovaniemi on myös jaksanut fukseille ELSA-kondomeja. Myös Turussa
voisi hyödyntää ELSA-tavaroita enemmän. Hyvönen pyrkii saamaan aikaan
haalarimerkkiluonnoksia ja esittelemään niitä tulevissa kokouksissa.
C&C-haalarimerkit. C&C-messujen haalarimerkit ovat edelleen kadoksissa. Högström
muistuttaa Monkeya asiasta.
Nettisivut. Högström ilmoitti, että nettisivuja ruvetaan pikkuhiljaa uudistamaan. Apua saadaan
Hauvalalta. Mäkitalo esitti pyynnön STEP-osion uudistamisesta. Mäkitalo lähettää korjaukset
Högströmille, jotta vanhentuneet tiedot saadaan pois jo vanhoilta nettisivuilta.
12§ Talous
Kuittien hyväksyminen. Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat kuitit:
PERUSTE
Lahja ELSA Umeålle
Local drinkit ELSA Umeålle
Kahvipaketti ja pahvimukeja
toimistolle
Study Visit Umeå, kuljetukset
Arlandaan
Tukihakemusten hyväksyminen

SUMMA
11,50 euroa
31,80 euroa
7,58 euroa

HYVÄKSYTTÄJÄ
Antti Malmberg
Antti Malmberg
Antti Malmberg

670 kruunua = 75,92 euroa

Antti Malmberg

SV Varsova. Elisa Aukeela on hakenut avustusta osallistuakseen Study Visit Varsovaan.
Malmberg luki Aukeelan avustushakemuksen.
Päätettiin yksimielisesti myöntää Aukeelalle 150 euroa avustusta.
ICM-tuet. Jalosen mielestä on väärä lähtökohta, että tuen suuruus riippuisi siitä, mihin aikaan
vuodesta tapahtumaan osallistuu. Malmberg ilmoitti, että avustusbudjettia on mahdollista
korottaa myöhemmin. Avustuksia varten on budjetoitu 3500 euroa. Budjetista on jo
kustannettu NCM:n osallistumistuet 40 euroa x 14 hlöä = 560 euroa.
Äänestettiin yleisestä linjasta sen suhteen, tulisiko tukea ICM-tapahtumaa varten myöntää
150 euroa vai jokin muu summa. 5 äänesti 150 euron puolesta, Hyvönen vastaan.
Päätettiin yksimielisesti myöntää sekä Saara Ahotuvalle että Marja-Leena Mikkolalle
avustusta 150 euroa.
Elena Lukkarinen poistui 16.29.
Päätettiin yksimielisesti myöntää Lukkariselle avustusta 150 euroa.
Elena Lukkarinen saapui 16.30.
Lauri Havia poistui 16.31.
Päätettiin yksimielisesti myöntää Havialle avustusta 150 euroa.
Antti Malmberg poistui ja Lauri Havia saapui 16.32.
Päätettiin yksimielisesti myöntää Malmbergille 150 euroa.
Antti Malmberg saapui ja Jussi Raitanen poistui 16.34.
Päätettiin yksimielisesti myöntää Raitaselle 150 euroa.
Jussi Raitanen saapui 16.35.
Budjettimuutos. Raitanen pyysi Malmbergia selvittämään budjettimuutoksen tarpeen 24.3.
mennessä, jotta mahdollinen muutosehdotus ehtii ensimmäisen sääntömääräisen kokouksen
esityslistalle.
Ohjesääntö. Raitanen ehdotti, että yhdistyksen sääntöihin lisättäisiin kohta, jonka mukaan
myönnettävistä tuista määrätään tarkemmin ohjesäännöllä. Raitanen laatii
muutosehdotuksen.
13§ ELSA News

ELSA Newsin teko etenee hyvin. Dahlström on saanut kaikki artikkelit. Hyvönen ja Dahlström
ovat vierailleet Painosalamassa. Hyvösen mukaan lehteen tulee silkkipintainen kansipaperi ja
sisäsivut ovat kiiltäväpintaisia. Lehden taittaminen on aloitettu ja lehdestä on tulossa hieno.
Havian mukaan Dahlström on tietoinen mainosmyynnin tilanteesta. Hyvösen mukaan lehden
kannesta voisi tehdä A3-kokoisen julisteen, jonka avulla lehteä saataisiin markkinoitua.
14§ Contact & Career -messut
Messuihin liittyen pidetään kokous 25.3. Jalonen pyysi Raitasta laatimaan kokoukselle
ohjeellisen esityslistan. Havia, Lemponen ja Malmberg toimittavat ehdotuksia käsiteltävistä
asioista Raitaselle.
15§ META (Muut esille tulevat asiat)
16§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 24.3. klo 15.30.
17§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 24.3.2014
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