HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014
PÖYTÄKIRJA
Aika: 17.4.2014 klo 09.00
Paikka: Seminaarisali 5, Calonia
Caloniankuja 3
20014 Turun yliopisto
Läsnä:
Jussi Raitanen
Jenni Jalonen
Noora Hyvönen
Johanna Mäkitalo

President
Secretary General
Vice President for Marketing
Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Tuomas Dahlström
Lauri Havia
Markus Högström

Director for ELSA News
Director for Fundraising
Director for Marketing / IT

*******************
1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.10.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 14/2014 pöytäkirja.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Päätettiin käsitellä kohtana 6 ELSA News. Hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella.
5§ Ilmoitusasiat
MÖLKKY night. Raitanen ja Högström edustivat ELSAa TYY:n kansainvälisen siiven
järjestämässä kansainvälisessä mölkkyillassa.
Wappusoudut. Raitanen kertoi
järjestettäviin Wappusoutuihin.
kipparikokoukseen 23.4.

ilmoittaneensa ELSAn joukkueen Aurajoessa 30.4.
Raitanen toimii joukkueenjohtajana ja osallistuu

Pre Vappu. Pre Vappu -tapahtuma järjestetään Kauppakorkeakoululla 29.4. 12.30 alkaen eli
samaan aikaan Lexin mölkkytapahtuman kanssa. Raitanen tiedusteli, olisiko joku halukas
edustamaan ELSAa tapahtumassa roll upin kanssa. Tapahtumassa tarjotaan vaihtoopiskelijoille munkkia ja simaa.
KW-ilta. Kirkkaiden Wiinojen Iltaa vietettiin suurella menestyksellä 11.4. Kirkkotiellä.
Raitasen mielestä sitsit olivat erittäin hauskat. Raitanen kiitti keittiöhenkilökuntaa ja muita
tapahtumaa järjestäneitä.
6§ ELSA News
Ensimmäinen numero. ELSA Newsin painomäärä on tällä hetkellä 100 kpl. Viikossa lehteä on
jaettu 98 kpl. Dahlström kertoi, ettei osannut odottaa tällaista suosiota, koska viime vuonna
lähes 60 % painetuista lehdistä jäi jakamatta. Hyvönen arvioi yhdeksi suosion syyksi uuden
lehtitelineen. Dahlström katsoo monen seikan, kuten kansikuvan, värillisyyden, lehden
paksuuden ja tasokkaampien juttujen, vaikuttaneen suosioon. Lehteä on myös mainostettu
paremmin.
Toinen numero. Dahlström kertoi suunnitelleensa seuraavaa lehteä. Raitanen kirjoittaa jutun
puheenjohtajalta, Dahlström ELSAn vapusta, Malmberg NCM:stä sekä Hyvönen ja Högström
KW-illasta. Dahlström haastattelee lehteä varten Anna Haipolaa. Havia lupautui kirjoittamaan
ICM:n lisäksi Danske Bank -ekskursiota käsittelevän jutun, jonka yhteyteen ehdotettiin
liitettäväksi Malmbergin ottama valokuva. Lehteen tulee vakiopalstojen lisäksi myös juttu
Baltic Sea Exchangesta sekä mahdollisesti Jukka Snellin haastattelu. Paavo Väyrynen, Ilkka
Kantola ja Pirkko Ruohonen-Lerner ovat lupautuneet vastaamaan EU-vaaliaiheiseen
gallupkyselyyn. Hyvönen ehdotti, että syksyllä voisi haastatella Lauri Vaihemäkeä siitä,
millaista on elää ELSA-talossa.
Fuksinumero. Dahlström laittaa pääsiäisenä, mitä kenenkin pitää kirjoittaa fuksinumeroon.
Numeroon laaditaan mm. sivunmittaiset toimenkuvaesittelyt. Hyvönen muistutti, että
lehdessä pitää olla myös asiasisältöä, eikä pelkkiä toimihenkilöiden juttuja itsestään.
7§ Academic Activities
Vappu. ELSA järjestää 28.4. vappubileet ja jakaa boolia 30.4.
Syksyn tapahtumat. Raitanen toivoo, että syksyn tapahtumia alettaisiin suunnitella.
Lukkarinen on ilmeisesti tehnyt alustavan varauksen Monkey-yökerhoon fuksiviikon
maanantaille. Lukkarisen ja Kirveskosken tulisi myös alkaa suunnitella lääketieteen
opiskelijoiden kanssa järjestettävää seminaaria. Ajankohdan valinnassa tulee huomioida
Lexin tapahtumakalenteri.
8§ Seminars & Conferences
Kirveskoski ei ollut paikalla. Läsnäolleilla ei ollut tietoa Study Visitin etenemisestä.
9§ Student Trainee Exchange Programme

Student Hunting. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Muistitikku. Mäkitalo on aiemmin ilmoittanut tarvitsevansa salasanasuojatun muistitikun,
jotta hakijoiden henkilökohtaiset tiedot tulisivat suojatuiksi paremmin. Mäkitalo huomautti,
ettei tikulle välttämättä ole tarvetta, mikäli PDF-lomakkeet jäävät jatkossa historiaan.
Sovittiin, että Mäkitalo voi hankkia muistitikun, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
10§ Markkinointi
KV-taso. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Vappu. Toimistolla ja norsun lokerossa olevia vappujulisteita voisi Hyvösen mukaan levittää
lisää. Julisteita on jo viety Assarille, Edulle ja Calonialle. Raitanen vie julisteita AMKille.
ELSAn imago. Hyvösen mielestä ELSAn imago on parantunut. Hyvönen kertoi kuulleensa
positiivista puhetta ELSAan liittyen. Toimintamme vaikuttaa pirteältä ja toimihenkilöt
innokkailta.
Summer Law Schoolit. Osaan Law Schooleista voi vielä ilmoittautua. Hyvösen mukaan viikkoja
on markkinoitu Sunnuntaimailissa ensimmäisen kerran jo helmikuun alussa. Samoja aiheita ei
Hyvösen mukaan kannata kierrättää, ellei niihin liittyen ole tarjolla uutta tietoa. Hyvönen
totesi, että jäsenistöä voisi vielä muistuttaa Law Schooleista jossain vaiheessa. Rivijäsenten
keskuudessa on herännyt kiinnostusta osallistua Law Schooliin.
Nettisivut. Högström on lisännyt nettisivuille päivitetyt säännöt. Messujen nettisivuille on
lisätty Lemposen yhteystiedot ja sivuilta on poistettu vanhojen yhteistyökumppanien logot.
ELSA News on julkaistu myös nettisivuilla. Linkki verkkolehteen laitetaan myös
Sunnuntaimailiin.
11§ Talous
Laskumuistutukset messuista. Malmberg on lähettänyt muistutuslaskut niille yrityksille, jotka
eivät ole vielä maksaneet osallistumispakettiaan messujen 2014 osalta.
Tuomas Dahlström poistui 9.52.
Pankin vaihto. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
12§ ELSA News
Käsiteltiin kohtana 6.
13§ Contact & Career -messut

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
14§ META (Muut esille tulevat asiat)
IFP. Mid-Conference on Freedom of Expession järjestetään Helsingissä, mikäli Suomi isännöi
konferenssia.
ELSA Weekend. Tapahtumaa ei aiota järjestää Turussa tänä vuonna. Tapahtuma voitaisiin
järjestää mahdollisesti syksyllä 2015.
Fuksien jäsenmaksut. Fuksinumerossa pitäisi olla helpot ohjeet siitä, miten voi liittyä ELSAn
jäseneksi. Fuksinumeron välissä voisi olla tilisiirtolomake tai yhdellä sivulla voisi olla
maksuohje, joka olisi helposti leikattavissa ja annettavissa vanhemmille maksamista varten.
NCM Helsinki. Helsinki haluaisi järjestää NCM:n marraskuussa, jolloin Turulla on paljon
tapahtumia. Raitanen ehdottaa Turun puolesta NCM:ää lokakuulle, jolloin tosin järjestetään
Stadgan vuosijuhlat ja ICM. Study Visit -päivien olisi hyvä olla tiedossa pian, jolloin
marraskuultakin saattaisi löytyä mahdollinen ajankohta.
Delegaatiohaku. Raitanen kertoi haluavansa hakea ELSAn delegaatiopaikkoja ja tiedusteli,
olisiko joku halukas lähtemään seuraksi. Hyvönen kertoi kaipaavansa lisätietoja sosiaalisesta
ohjelmasta. Ilmeisesti delegaatioissa ei ole rajoitettu sitä, kuinka monta osallistujaa yhdestä
maasta voi olla.
15§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään 24.4. kello 12.15.
16§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 24.4.2014
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