HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014
PÖYTÄKIRJA
Aika: 2.4.2014 klo 14.15
Paikka: Huone 116, Vanha Mikroluokka
Caloniankuja 3
20014 Turun yliopisto
Läsnä:
Jussi Raitanen
Jenni Jalonen
Noora Hyvönen
Antti Malmberg
Johanna Mäkitalo
Johanna Kirveskoski
Elena Lukkarinen

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

Lauri Havia
Markus Högström
Elina Lemponen
Pinja Oksanen
Elina Stenroth
Perttu Tuuppa

Director for Fundraising
Director for Marketing / IT
Contact & Career -vastaava
Director for Academic Activities
Director for Study Visits
Director for ELSA Spirit

*******************
1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.15.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 12/2014 pöytäkirja.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Lisättiin kohdaksi 14 Ulkosuhteet ja hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella.
5§ Ilmoitusasiat

Sääntömääräinen kokous. Yhdistyksen 1. sääntömääräinen kokous järjestettiin onnistuneesti
31.3.
C&C-kokous. Contact & Career -messuihin liittyvä palaveri järjestettiin 25.3. Palaverin aikana
saatiin paljon aikaan.
Elena Lukkarinen saapui 14.17.
6§ Yhdistyksen I sääntömääräinen kokous
Kokouksessa saatiin hyväksyttyä avustuksiin liittyvä ohjesääntö pienellä lisäyksellä sekä
sääntömuutos. Kokouksen yhteydessä ei muutettu budjettia, mutta kokouksessa ilmoitettiin
jäsenille, että budjettimuutos saattaa ajankohtaistua myöhemmin.
Vanhalle hallitukselle myönnettiin kokouksessa vastuuvapaus. Myös toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2013 hyväksyttiin.
Malmbergin mukaan kokouksen jälkeen häneltä on kysytty, voiko avustusta hakea jälkikäteen.
Asiassa noudatetaan edelleen nettisivuilla mainittua käytäntöä, jonka mukaan avustusta on
haettava viimeistään viikko ennen tapahtumaa. Harkitaan, tarvitaanko tältä osin selvennystä.
Raitanen lähettää uudet säännöt sekä ohjesäännön Högströmille, joka laittaa muutokset esille
nettisivuille.
7§ Academic Activities
KW-ilta. Kirkkaiden Wiinojen iltaan on ilmoittautunut 12 henkilöä. Sitsaamaan mahtuisi 45
hlöä. Tapahtumaan ei ole ilmoittautunut yhtään kutsuvierasta. Kutsuvieraita voidaan kutsua
vielä lisää.
Tapahtuman markkinointia tulee tehostaa. Hyviä markkinointikeinoja ovat face-to-face markkinointi ja Facebook. Tapahtumaa kannattaa mainostaa myös ei-oikkareille.
Tapahtumaan voi vielä ilmoittautua 9.4. saakka. Osallistumismaksuja ei mielellään oteta
vastaan paikan päällä.
Lukkarinen selvittää mahdollisuutta päästä jonon ohi jatkoille Lyniin tai Monkey:iin.
Vappubileet. Bileiden järjestäminen sujuu hyvin. Myös Lex markkinoi ELSAn vappubileitä.
Lipunmyyntiin tarvitaan 8 henkilöä.
8§ Seminars & Conferences
Kirveskosken mukaan ELSA Passau on kiinnostunut järjestämään Turun kanssa Study Visitin
marraskuussa. Lokakuussa on ICM ja joulukuussa Saksassa tenttiviikko. Study Visit on
tarkoitus toteuttaa parina peräkkäisenä viikkona siten, että Turku vierailee ensin Saksassa.

Kirveskosken mukaan pitäisi mahdollisimman pian päättää, toteutetaanko Study Visit
yhteistyössä Passaun kanssa. Toinen kohde osoittautuisi todennäköisesti yhtä kalliiksi.
Müncheniin on saatavilla suhteellisen halpoja lentoja. Paikkana Passauta pidetään
houkuttelevana. Kaikki halusivat yksimielisesti lähteä Passauhun.
Study Visit -tapahtumaan on budjetoitu 3000 euroa siten, että Suomessa käytetään noin 8001000 euroa. Kirveskosken mukaan tarvitaan budjettimuutos, koska nykyisellä budjetilla ei ole
realistista päästä Passauhun asti. Osallistujat maksavat matkat Helsinkiin ja lentokentältä
Passauhun itse. Budjettiin tarvittaisiin noin 1000-2000 euron korotus.
Keskusteltiin lipunmyynnin ajankohdasta. Lipunmyyntiä ehdotettiin jo keväälle, mutta tällöin
mukaan ei saada fukseja. Moni ei myöskään tässä vaiheessa tiedä vielä syksyn aikataulujaan.
Malmbergin mielestä lipunmyynti olisi hyvä järjestää toukokuun alussa, jotta hinnat eivät
ehdi nousta liian korkeiksi. Hyvönen ehdotti, että järjestettäisiin lipunmyynti hajautetusti
siten, että osa lipuista myytäisiin keväällä ja loput syksyllä.
Passau haluaisi toteuttaa 20 henkilön vierailun. Kirveskoski huomautti, että 15 hengen
vierailu sopii paremmin budjettiin. Päätettiin myydä tapahtumaan 15-17 lippua.
Ajankohtana 5.-9.11. vaikuttaisi sopivimmalta. Menolippu 5.11. maksaa tällä hetkellä 60 euroa
ja paluulippu 11.11. 77 euroa. Ajankohdan suhteen ollaan valmiita joustamaan parilla päivällä.
Liput myydään 100 euron hintaan. Hajautetun lipunmyynnin ongelmana on, että hinnat
luultavasti nousevat ja kone saattaa tulla täyteen. Päätettiin, ettei järjestetä hajautettua
lipunmyyntiä. Kaikki liput myydään syyskuun ensimmäisellä viikolla. Malmberg ilmaisi
huolensa hintojen nousun suhteen.
ELSA Saksa tekee yhteistyötä Lufthansan kanssa. Kirveskoski selvittää, voimmeko hyötyä
tästä yhteistyöstä. Kirveskoski varmistaa myös, että osapuolten välillä vallitsee yksimielisyys
ruoka- ja majoituskustannusten korvaamisesta. Turussa osallistujat majoitetaan kodeissa.
Vierailukohteiksi kaavailtiin Turun Linnaa, Minttutehdasta, Tuomiokirkkoa ja avantouintia.
9§ Student Trainee Exchange Programme
Mäkitalon mukaan takaraja harjoittelupaikkojen hankkimiselle on 6.4. Åbo Akademin
Ihmisoikeusinstituutilta on saatu myönteinen vastaus ja heille on lähetetty täytettäväksi
tarvittava lomake. Tiedekunnalta ei ole saatu vastausta. Mäkitalon mukaan ei vaikuta
todennäköiseltä, että Cargotec ottaisi STEP-harjoittelijan.
Mäkitalo halusi kritisoida yhteydenottolupajärjestelmää sen hitaudesta. Ensimmäinen lupa
kansainväliseltä tasolta tuli nopeasti, mutta kotimaisen luvan saamisessa on kestänyt jo lähes
pari viikkoa. Mäkitalo muistuttaa Hagnäsia asiasta.
Havia on ilmaissut kiinnostusta hakea ELSA Finlandin STEP-vastaavaksi.
10§ Markkinointi

KW-ilta. Högström markkinoi tapahtumaa Stadgalle ruotsiksi. Suurin osa hallituksesta
osallistuu tapahtumaan. Hyvönen selvittää mahdollisuutta markkinointipaitojen teettämiseen.
Vappubileet. Vappubileiden juliste on valmis.
Haalarimerkit. Ajatuksena on teettää haalarimerkki, jossa yhdistyvät sikaosasto ja Posankka.
Merkkiä on tarkoitus myydä tulonhankkimistarkoituksessa. Ehdotettiin tekstiksi
"sikajuristit". Merkkejä tilataan 100 kappaletta.
Nettisivut. Malmbergin ICM Malta -kuvat ja Lemposen kuva on lisätty nettisivuille. Sivuja
uudistetaan laajemmassa mittakaavassa kesän aikana. Mäkitalo lähettää uuden version STEPosiosta Högströmille.
Facebook. Facebookiin voisi tehdä valokuvakansioita. Parin viikon sisällä otetaan iloinen,
keväinen ryhmäkuva. Kansikuvaksi on vaihdettu eilen Law School -aiheinen kuva.
11§ Talous
Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat kuitit:
PERUSTE
Sääntömuutoksen
rekisteröinti, PRH
Keksejä toimistolle
Kahvikuppeja toimistolle

SUMMA
85 euroa

HYVÄKSYTTÄJÄ
Jussi Raitanen

9,90 euroa
8,80 euroa

Jenni Jalonen
Jussi Raitanen

12§ ELSA News
Raitasen mukaan valmiit lehdet ovat Dahlströmillä. Lehtiständin hinta on noin 70-140 euroa.
Raitanen pyysi, että Dahlström esittelisi hallitukselle oman ehdotuksensa hankittavasta
ständistä kuvan ja tarkan hinnan kera.
13§ Contact & Career -messut
Ensimmäistä kokousta pidettiin onnistuneena. Lemponen kertoi saaneensa Eveliina
Vaanelalta hyvin messuihin liittyvää tietoa. KKOY:n hallitus on vaihtunut. Lemponen ottaa
lähipäivinä yhteyttä uuteen hallitukseen ja pyrkii sopimaan pienen, vapaamuotoisen
tapaamisen.
Toimikunnan perustamiskokous järjestetään 14.4. kello 12. Toimikuntaan halutaan mukaan
myös rivijäseniä. Kokousta markkinoidaan Lexin Sunnuntaimailissa.
Lemponen pyytää Hagnäsia jakamaan Dropboxin ja vanhan Facebook-sivun uudelle
toimikunnalle. Nettisivujen hallinnointi on siirtynyt Högströmille. Sivuille voisi päivittää
Lemposen yhteystiedot, jotta mahdolliset yhteydenotot kohdentuvat oikealle henkilölle.
14§ Ulkosuhteet

Kohtaa muokattu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
15§ META (Muut esille tulevat asiat)
Toimistopäivystykset. Kirveskoski ilmoitti olevansa estynyt päivystämään toimistolla 21.5.
Ulko-oven avain. Raitanen tiedustelee mahdollisuutta saada henkilökunnan avain, jolla pääsisi
sisälle toimiston viereisestä ulko-ovesta.
SPR-seminaari. Raitanen on ymmärtänyt, että seminaari järjestetään syksyllä. Raitanen on
pyytänyt SPR:ää lähettämään markkinointimateriaalin Hyvöselle, mikäli SPR haluaa
markkinointiapua ELSAlta.
Instagram. Hyvönen pyysi, että kaikki seuraisivat ELSAn tilillä ELSAn jäseniä seuraajamäärän
kasvattamiseksi.
Mölkkyjoukkue. Keskustellaan Facebookissa, halutaanko tapahtumassa edustaa ELSAa.
Soutujoukkue. 30.5. järjestettävä soutu on päällekkäin boolinjaon kanssa. AA-tiimi jakaa
vappuna boolia muiden avustuksella. Soutamassa on kerrallaan 2 henkilöä. Joukkueessa on
oltava vähintään 4 soutajaa. ELSAn joukkue on ilmoitettu tapahtumaan.
16§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään tiistaina 8.4. kello 13.
17§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 8.4.2014
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