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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.03.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 13/2014 pöytäkirja.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Lisättiin kohdaksi 8 IFP Conference ja kohdaksi 5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen.
5§ Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Anna Haipolalle.

6§ Ilmoitusasiat
NCM-tapahtumat. Raitanen kertoi mahdollisuuksista osallistua eri maiden NCM-tapahtumiin.
Haipola pyysi Hyvöstä markkinoimaan tapahtumia jäsenistölle sähköpostitse.
Henkilökunnan avaimet. Raitanen tiedustelee, onko ELSAlla mahdollisuus saada avain, jolla
pääsisi sisälle toimiston viereisestä ulko-ovesta.
Haalarimerkit. Lukkarinen on saanut tarjouksen Turun Haalarimerkki Oy:ltä. 100 kappaleen
tilauksessa kappalehinta on 1,8 euroa ja 200 kappaleen tilauksessa 1,16 euroa. Merkin koko
on 90x119 mm ja se valmistetaan Posankan muotoiseksi. Lukkarinen odottaa muita
tarjouksia. Kirveskoski tiedusteli, ehtivätkö merkit valmistua ennen AATUa, joka järjestetään
15.5. Lukkarisen mukaan toimitusaika on 2-5 viikkoa, joten varmuutta asiasta ei ole.
Dahlströmin mukaan merkit pitäisi tilata viimeistään ensi viikolla, jotta ne ehtivät AATUksi.
7§ ELSA News
Ensimmäinen numero. Vuoden ensimmäinen ELSA News -lehti on julkaistu. Teline sijaitsee
Calonian kirjaston postilaatikoiden vieressä. Telineenä toimii Dahlströmin omistama hylly.
Dahlström kertoi saaneensa paljon positiivista palautetta lehteen liittyen. Lehti on jaettu lähes
loppuun, vaikka se on ollut esillä vasta pari päivää. Suosion yhtenä syynä lienee lehden
värillisyys. Todettiin, että Dahlström on tehnyt lehden kehittämiseksi erinomaista työtä.
Dahlström pyysi Haviaa lähettämään lehden luettavaksi yhteistyökumppaneille. Jalonen
postittaa lehdet muille paikallisryhmille ja Haipola toimittaa lehtiä luettavaksi Finlandille.
Toinen numero. Havia kirjoittaa jutun ICM:stä ja markkinointitiimi KW-illasta. Kuvia
tapahtumista voi lähettää Dahlströmille. Malmberg lupautui kirjoittamaan jutun NCM:stä.
Talous. Pöytäkirjaan tehty muokkaus, täydellinen pöytäkirja on toimistolla. Dahlström piti
hintaa edullisena. Pohditaan painomäärän nostoa, mikäli lehden suosio kasvaa entisestään.
Fuksinumero. Dahlström korosti, että fuksinumeroon tulee panostaa ja toivoi koko hallituksen
osallistuvan lehden tekemiseen. 40-sivuisessa julkaisussa esitellään yhdistystä, sen osaalueita, toimihenkilöiden vastuualueita ja suurimpia tapahtumia. Hyvönen huomautti, että
tehtävänjaolla alkaa olla kiire, sillä lehden tulee olla tiedekunnalla kesäkuun alussa, eivätkä
kaikki ole enää Turussa toukokuussa. Haipola tarjoutui kirjoittamaan jutun Summer Law
Schooleista. Haipolan mielestä myös delegaatioista voisi kirjoittaa fuksinumeroon.
Kansi. Lehden kannessa nähtiin parantamisen varaa. Valkoista pohjaa pidettiin
yksinkertaisena. Kanteen haluttaisiin koko sivun kokoinen kuva. Kannen tulee olla ELSAn
virallisen Corporate Identityn mukainen.
8§ International Focus Programme (IFP) Conference

Summer Law Schoolit. Haipolan mukaan Summer Law School -tapahtumat ovat verrattavissa
ainejärjestöjen kv-viikkoihin. Kesällä 2014 järjestetään 18 viikonmittaista Law Schoolia
ympäri Eurooppaa.
IFP. Haipola kertoi ELSA Norjan järjestäneen viime joulukuussa Online Hate Speech -aiheisen
konferenssin. Norjassa 7-henkinen järjestelytoimikunta (OC) koostui käytännössä ELSA
Norjan hallituksesta. 26.-30.11.2014 järjestettävän konferenssin teemana on Freedom of
Expression. Haipola toivoo, että konferenssi järjestettäisiin Suomessa.
Elsa Norjan Frida Fostvedt on kirjoittanut järjestämisen haasteista Synergy-lehteen, jota
löytyy toimistolta. Konferenssin järjestämiseksi saa merkittävän, kansainvälisen hallituksen
hakeman tuen Euroopan neuvostolta. Tuen saamisen edellytyksenä on toteuttaa ohjelma
tietynsisältöisenä. Hyvösen mielestä on valmis ohjelma on siinä mielessä hankala, että
käytännön toteutus riippuu aina puitteista.
Haipola on pyytänyt Norjaa lähettämään hänelle tapahtuman budjetin. Haipolan mukaan tuen
lisäksi pitäisi hankkia lisärahoitusta noin 10 000 euron edestä, sillä 1/3 rahoituksesta on
tultava muualta kuin Euroopan neuvoston tuesta. Lukkarinen huomautti, että tapahtuman
järjestämiseen voisi saada tukea erilaisista tukirahastoista. Haipolan mukaan
järjestelytoimikunnalla pitäisi olla oma fundraiser. Havia epäili asianajotoimistojen
innokkuutta tukea tapahtumaa, mutta uskoi lehdistöä ja toimittajia tukevilla säätiöillä voivan
olla halukkuutta tukea tapahtumaa. Havian mukaan tukia olisi pitänyt hakea monen tahon
osalta jo alkuvuonna. Haipola kertoi Norjan tehneen yhteistyötä Euroopan neuvoston lisäksi
ulkoministeriön, asianajotoimistojen ja Fritt Ordin kanssa.
Konferenssin ajankohtaa pidettiin huonona. Ajankohtaa ei voi muuttaa. Kirveskosken mukaan
ELSA Passau on antanut muutaman viikon aikavälin, jonka aikana Study Visit tulisi toteuttaa.
On mahdollista, että saksalaiset ovat Study Visitillä Turussa konferenssin aikaan, mitä
pidettiin ongelmallisena. Lisäksi konferenssia edeltävänä viikonloppuna järjestetään SAKKE ja
C&C-messujen järjestelyt vievät resursseja.
Raitanen huomautti, ettei tämä välttämättä ole ongelma, mikäli OC pystyy auttamaan
käytännön järjestelyissä konferenssipäivinä. Päävastuun ollessa Finlandilla, ei tapahtuma
välttämättä työllistä Turkua niin paljon. Turun sijainti ei liene ongelma, sillä matkustaminen
Helsingin ja Turun välillä onnistuu hyvin. Konferenssin voisi järjestää myös Helsingissä, mutta
siellä ei ole yhtä paljon aktiivisia toimijoita kuin Turussa.
Haipola kertoi ladanneensa alustavan konferenssin ohjelman ELSA Turun Facebook-ryhmään.
Ohjelmassa on väittelyitä, workshoppeja, keskustelua, luentoja ja iltaisin sosiaalista ohjelmaa.
Sosiaalisena ohjelmana voisi järjestää esimerkiksi baaribileitä, sitsejä tai viini-illan. Euroopan
neuvoston laatiman ohjelman mukaan tulisi toteuttaa vierailu Information Agencyyn. Sopivaa
kohdetta ei mahdollisesti löydy Turusta. Raitanen ehdotti ohjelman muokkaamista siten, että
vierailu voitaisiin toteuttaa viikon päätteeksi Helsingissä. Hyvönen tiedusteli, olisiko
mahdollista viettää puolet viikosta Helsingissä ja puolet Turussa. Haipolan mukaan ajatus ei
ole mahdoton. Malmberg pohti, lisäisikö tämä kustannuksia.

Konferenssin osallistujamäärä on noin 60-80 henkilöä, jotka maksavat kukin 25 euroa / päivä
osallistumismaksua. Näin ollen järjestäminen saattaa kaatua taloudellisiin vaikeuksiin.
Osallistujien hankkiminen ei liene ongelma, sillä aiempina vuosina konferenssiin on hakenut
enemmän osallistujia kuin on voitu ottaa vastaan. Haipolan mukaan järjestämistä tulee hakea
13.4. mennessä. Finland laatii tarvittavat asiakirjat, mikäli järjestämistä päätetään hakea.
Vaikka konferenssi järjestettäisiin Turussa, tapahtumaa hallinnoisi kansallisryhmä. Haipola
toivoi, että järjestelytoimikuntaan saataisiin mukaan myös rivijäseniä. Lukkarinen uskoo, että
toimikuntaan löytyy innokkaita. Haipolan mukaan ainakin muutama Finlandin hallituksen
jäsen on innokas toimimaan aktiivisesti järjestelytoimikunnassa. Turun tehtävänä olisi
rohkaista jäseniä hakemaan OC:hen. Haipola on ajatellut toimivansa järjestelytoimikunnan
puheenjohtajana. Taloudesta vastaisi Finlandin taloudenhoitaja Lauri Miikkulainen.
Toimikuntaan tarvitaan akateemisesta ohjelmasta vastaava henkilö, joka hoitaisi
yhteydenpidon puhujiin.
Raitanen tiedusteli, missä konferenssivieraat majoittuisivat, sillä 60 henkilöä ei pystytä
majoittamaan kodeissa. Haipolan mukaan Omenahotellin tasoinen majoitus käy hyvin.
Raitasen mukaan Omenahotellikin saattaa olla budjettiin nähden liian kallis, minkä Malmberg
huomautti olevan Finlandin huoli - ei Turun paikallisryhmän.
Lukkarinen muistutti, ettei vastaavaa tilaisuutta välttämättä tule vähään aikaan. Hyvösen
mielestä konferenssin järjestäminen nostaisi ELSA Turun imagoa. Äänestyksen perusteella oli
tulkittavissa, että halukkuutta konferenssin järjestämiseen löytyy.
ELSA Norway. Haipola huomautti Norjan järjestävän IV:n vuosittain. Norjan vierailukohteet
ovat olleet kaukokohteita, kuten Kuuba ja Shanghai. Tänä vuonna Norja toteuttaa IV:n Costa
Ricalle ja Nigaraguaan. Osallistumismaksu on noin 1200 euroa, mikä kattaa suurimman osan
kustannuksista.
9§ Academic Activities
KW-ilta. Lukkarisen mukaan ilmoittautumisia on tullut 20. Määrää pidettiin vähäisenä ja
osallistujia haluttaisiin lisää. Rovaniemeltä ei ole tullut ilmoittautumisia. Hyvösen mukaan eioikkareilla on suuri kynnys tulla sitsaamaan oikkareiden keskuuteen. Lukkarinen kertoi
painostaneensa Stadgan hallitusta osallistumaan tapahtumaan. Istumajärjestys ei ole
ongelma, plaseeraus voidaan järjestää toiveiden mukaan. Jalonen ilmoitti voivansa tulla
tarvittaessa keittiöön, jolloin Kirveskoski voisi osallistua sitseille. Tapahtumaa pyritään
markkinoimaan torstaina Kirkkotiellä.
Vappubileet. Lukkarinen pyysi pohtimaan halukkuutta lipunmyyntiin vappubileiden
yhteydessä.
10§ Seminars & Conferences
Kirveskoski kertoi ilmoittaneensa ELSA Passaulle, että Turku haluaa toteuttaa Study Visitin
heidän kanssaan ja ehdottaneensa ajankohdaksi 5.-10.11. Kirveskoski on myös selventänyt
Passaulle, että lähtevän osapuolen tulisi korvata matkat ja vastaanottavan majoitus sekä 2

ruokailua päivässä. Havian mukaan mahdollisuudet saada ulkopuolista tukea matkalle ovat
huonot.
11§ Student Trainee Exchange Programme
Job Hunting. Raitanen luki Mäkitalon lähettämän viestin, jonka mukaan Suomesta saatiin
yhteensä kolme harjoittelupaikkaa: Turusta Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutti,
Rovaniemeltä oikeusinformatiikan laitos ja Joensuusta oikeustieteiden laitos. Mäkitalo on
tyytyväinen tulokseen. Pidettiin outona sitä, ettei Helsinki saanut yhtään paikkaa. Raitasen
mukaan Turun oikeustieteellinen tiedekunta ei ottanut harjoittelijaa siitä syystä, ettei heillä
ollut tänä vuonna sopivaa projektia harjoittelijalle.
Student Hunting. STEP Newsletter julkaistaan 13.4. ja hakuaikaa on huhti-toukokuun
vaihteeseen saakka. Mäkitalo pyysi markkinoimaan harjoittelua erityisesti ylempien
vuosikurssien opiskelijoille. Hakuprosessin ensimmäinen vaihe on ottaa yhteyttä Mäkitaloon,
jotta hakemukset tulee täytettyä oikein.
Markkinointi. Mäkitalo laatii päivitetyn version nettisivujen STEP-osiosta tällä viikolla, jotta
nettisivuilta löytyy oikeaa ja ajankohtaista tietoa. Mäkitalo lähettää Hyvöselle tietoa
harjoittelupaikoista, jotta niitä saadaan markkinoitua Sunnuntaimailissa.
12§ Markkinointi
Högström kertoi päivittäneensä ELSA Turun säännöt nettisivuille ja pyrkivänsä julkaisemaan
ELSA Newsin nettisivuilla. Hyvönen lupasi infota ELSAn vapputapahtumista lisää lähipäivinä.
Hyvösen mukaan vappubileiden juliste on valmis ja se on lähetetty Lyniin. Raitanen toivoi,
että Hyvönen tekisi Facebook-tapahtuman mahdollisimman pian. Haipola ehdotti, että Turku
voisi jakaa kansainvälisen tason STEP-aiheisia kuvia.
Tuomas Dahlström poistui 13.56.
Hyvösen mukaan kansikuvana Facebookissa voidaan säilyttää Law School ja STEPistä
tiedottaa muilla tavoin.
13§ Talous
Uudet jäsenet. Hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen uusiksi jäseniksi Ruusu Nyqvist, IdaMaria Seppälä, Elli Sippola, Katariina Katila ja Petri Aalto.
Laskujen hyväksyminen. Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat laskut:

PERUSTE
ELSA News, Painosalama Oy

NCM Rovaniemen

SUMMA
Pöytäkirjaan tehty muokkaus,
täydellinen pöytäkirja on
toimistolla.
Pöytäkirjaan tehty muokkaus,

HYVÄKSYTTÄJÄ
Antti Malmberg

Antti Malmberg

osallistumismaksut, ELSA
Rovaniemi ry
NCM Rovaniemen
junamatkat, VR-Yhtymä Oy

täydellinen pöytäkirja on
toimistolla.
Pöytäkirjaan tehty muokkaus,
täydellinen pöytäkirja on
toimistolla.

Antti Malmberg

14§ Ulkosuhteet, pankin vaihto ja tilinkäyttöoikeudet
Pöytäkirjaan tehty muokkaus, täydellinen pöytäkirja on toimistolla.
15§ Contact & Career -messut
KKOY. Pöytäkirjaan tehty muokkaus, täydellinen pöytäkirja on toimistolla.
Internet. Nettisivuille on päivitetty Lemposen yhteystiedot ja hallintaoikeus messujen
Facebook-sivustoon on siirtynyt Lemposelle. Solveig Hagnäs on jakanut messujen Dropboxin
Lemposelle.
Kokous. Toimikunnan ensimmäinen kokous järjestetään maanantaina 14.4. klo 12. Lemponen
ehdotti, että kokous voisi alkaa vasta 12.30 klo 12 järjestettävien lipunmyyntien vuoksi.
16§ META (Muut esille tulevat asiat)
17§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään torstaina 17.4. klo 9.
18§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 17.4.2014
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