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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.17.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 15/2014 pöytäkirja.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
5§ Ilmoitusasiat
Wappusoudut. Wappusoudut soudetaan vappuaattona 30.4. Raitanen kertoi osallistuneensa
joukkueenjohtajien kokoukseen 23.4. Joukkueessa on 9 soutajaa. Raitanen kertoi, ettei omaa
kovin hyvää kokemusta soutamisesta ja toivoi jonkun kokeneemman jakavan ELSAn
joukkueen kolmen hengen soutukuntiin. Valtuutettiin Dahlström hoitamaan jako

soutukuntiin. Paikalla on oltava kello 13, jotta soutaminen pääsee alkamaan kello 14. Raitanen
muistutti, ettei veneisiin saa viedä alkoholia ja esitteli tapahtuman säännöt.
Pre-Vappu. Kv-palvelujen vappujuhla järjestetään tiistaina 29.4. klo 12.30–14.30. Raitanen
lupasi mennä paikalle puoleksi tunniksi edustamaan ELSAa. Dahlström on aiemmin ilmaissut
voivansa osallistua tapahtumaan.
Stadgaensium. Jalosen mukaan Stadga on lähettänyt ELSAlle luettavaksi vuoden ensimmäisen
Stadgaensium-lehtensä. Lehti löytyy toimiston lehtitelineestä ja sisältää mm. uuden
hallituksen esittelyn sekä artikkelin STEP-harjoittelusta.
Ulko-oven avain. ELSA haluaisi sähköiset avaimet, joilla pääsisi sisään tiedekunnan viereisestä
ovesta. Raitanen lupasi hoitaa asiaa eteenpäin.
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Toimistopäivystys. Kirveskosken mielestä hänen ei ole järkevää päivystää toimistolla
vappuaattona. Päätettiin, että vappuaattona toimisto on poikkeuksellisesti suljettu. Hyvönen
tiedottaa asiasta sunnuntaimailissa.
6§ Academic Activities
Wappubailut. Lukkarisen mukaan lipunmyynti hoidetaan pareittain tunnin vuoroissa klo 22–
02, jolloin lipunmyyjiä tarvitaan yhteensä 8. Lukkarinen pyysi harkitsemaan, olisiko jollain
mahdollisuus toimia lipunmyyjänä. Julisteita löytyy norsun lokerosta ja toimiston pöydältä.
Raitanen lupasi levittää julisteita.
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
7§ Seminars & Conferences
Study Visit. ELSA Passau on ilmoittanut Kirveskoskelle Study Visitin onnistuvan. Kirveskosken
mukaan Passau on tietoinen siitä, mitä Turku odottaa Study Visitiltä. Ajankohdasta ei ole vielä
saatu sovittua. Kirveskoski on tiedustellut asiaa viimeksi pari päivää sitten ja ilmoittaa heti,
kun ajankohdasta on saatu sovittua.
FiMSIC-seminaari. Kirveskoski ehdotti, että Study Visitin ajankohta lyötäisiin lukkoon ennen
kuin FiMSICin kanssa järjestettävän seminaarin päivä päätetään. Raitasen mielestä
seminaarin voisi järjestää jo ennen marraskuuta. Sovittiin alustavasti seminaarin
järjestämisestä loka-marraskuussa. Raitanen lupasi ottaa yhteyttä FiMSICiin.
ELSA Day. ELSA Dayn ajankohta muutettiin ICM:ssä siten, että ELSA Day järjestetään tänä
vuonna toisen kerran marraskuussa. Kirveskosken mukaan Turku voi järjestää marraskuussa
pienimuotoisen tapahtuman, kuten tarjoilla Reilun kaupan kahvia, mikäli muuhun ei ole
resursseja. Hyvönen ehdotti yhteistä verenluovutusta, johon myös jäsenet voisivat osallistua.
8§ Student Trainee Exchange Programme

Student Hunting. Mäkitalo ilmaisi olevansa edelleen huolestunut haku-uudistuksesta ja kvtason toiminnasta. Student Huntingissa on jatkossa tarkoitus käyttää Online Formia, joka
korvaisi perinteiset PDF-lomakkeet. Online-hakumahdollisuuden piti aueta 18.4., mutta
julkaisu on viivästynyt, eikä lomake toimi vieläkään. Mäkitalo ei ole nähnyt lomaketta, joten ei
osaa myöskään neuvoa hakijoita sen täyttämisessä.
Mäkitalo on ilmoittanut haun viivästymisestä niille, jotka ovat olleet kiinnostuneita
harjoittelupaikoista. Toistaiseksi voi hakea täyttämällä perinteisen paperilomakkeen.
Raitasen pitää tilannetta ikävänä ja muistutti, että asiasta voi antaa palautetta kv-tasolle.
Mäkitalon mukaan uudistus on kuitenkin positiivinen asia, sillä toimiessaan se tulee
vähentämään STEP-vastaavan työmäärää.
Muistitikku. Mäkitalo ilmoitti, että hänellä on kotona muistitikku, jonka voi suojata salasanalla,
joten ELSAn ei tarvitse hankkia hänelle tikkua.
9§ Markkinointi
Ryhmäkuva. Hallituksesta ja direktoreista otetaan fuksinumeroa varten ryhmäkuvia
Teatterisillalla 25.4. klo 16.45. Lukkarinen tiedusteli pukukoodia. Kirveskoski ehdotti smart
casualia. Hyvösen mielestä kuvan olisi hyvä olla rento, jotta sitä voisi hyödyntää muissakin
yhteyksissä. Lukkarinen kannatti rentoa pukeutumista. Pukukoodiksi sovittiin rennon
kesäinen. Hyvönen pyytää Ville Jokirantaa kuvaamaan.
Nettisivut. Högström kertoi päivittäneensä nettisivuja ajan tasalle.
Kuvat. Hyvönen kertoi lähettäneensä tapahtumista kuvia Dahlströmille. Hyvösellä ei ole kuvia
ICM Maltalta eikä Danske Bank -excursiosta. Lukkarinen lupasi lähettää kuvia Dahlströmille ja
ilmoitti myös Solveig Hagnäsilla olevan kuvia. Havia jakaa kaikkien kesken Dropboxin, jolla on
kuvia Maltalta.
10§ Talous
Hyväksyttiin seuraavat kuitit ja laskut:
Kohta poistettu. Täydellinen
pöytäkirja toimistolla.

Veroilmoitus. Malmberg kertoi saaneensa äskettäin yhdistyksen veroilmoituslomakkeen
Emmi Lehtiseltä, joka oli vastaanottanut lomakkeen marraskuussa. Kirveskosken mukaan
Mikael Falckilta voisi kysyä apua ilmoituksen antamiseen liittyen. Raitanen ja Havia auttavat
Malmbergia kaavakkeen täyttämisessä. Ilmoitus on annettava huhtikuun loppuun mennessä.

11§ ELSA News
Toinen numero. Läsnäolijoiden käsityksen mukaan toiseen numeroon tulevien artikkelien
osalta asiat ovat hyvällä mallilla. Juttujen piti olla valmiina 24.4. mennessä.
Fuksinumero. Dahlström on lähettänyt sähköpostitse ehdotuksensa fuksinumeron sisällöstä.
Osan artikkeleista tulee olla valmiina 11.5. ja loppujen 17.5. mennessä. Osa-alue-esittelyjen
yhteen halutaan eri kuvat kuin vuoden ensimmäisessä numerossa olleet. Kuvat otetaan
Teatterisillalla ryhmäkuvausten yhteydessä. Fuksinumerossa voisi mainostaa syksyn
tapahtumia, kuten Study Visitiä Passauhun, jonka lipunmyynti on syyskuun alussa.
Facebookissa sovitaan tarkemmin siitä, kuka kirjoittaa vapaana olevat artikkelit.
Markkinointitiimin sijaan Lukkarinen ja Kirveskoski voisivat kirjoittaa vuoden tapahtumista.
Hyvönen korosti, että lehden oikolukemiseen tulee panostaa.
Juttusarja. Raitanen ehdotti, että syksyn lehdissä voisi julkaista juttusarjan siitä, millaista on
oikeustieteen opiskelu maailmalla. Artikkelien kirjoittajiksi voisi pyytää ELSAlaisia muista
maista.
12§ Contact & Career -messut
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
13§ META (Muut esille tulevat asiat)
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Haalarimerkit. Haalarimerkit eivät ehtine AATUksi. Neuvoa-antavan äänestyksen perusteella
esitetään tilattavaksi 200 merkkiä, jotka yritetään saada mahdollisimman nopeasti.
Vappumerkit ovat saapuneet.
NCM Helsinki. Raitanen ilmoittaa sähköpostitse ELSA-verkostolle, että Turku ei osallistu
tapahtumaan, mikäli se järjestetään marraskuussa. Turku haluaa, että NCM järjestettäisiin
10.-12.10.
Vappuaatto. Högström ja Hyvönen järjestävät vappuboolin jakamisen jälkeen booliastioiden
tyhjentämistilaisuuden Högströmin luona. Hyvönen pyysi kaikkia ilmoittamaan
osallistumisestaan tarjoiluja ajatellen. Raitasen luokse voi mennä grillaamaan lakituksen
jälkeen ennen siirtymistä Kirkkotielle.
Tulevat tapaamiset. Toivottiin yhteistä illanviettoa toukokuulle. Kesällä järjestetään
epävirallinen kesäkokous mahdollisuuksien mukaan mökillä ja 1-2 virallisempaa kokousta.
Ajankohdat olisi hyvä päättää ajoissa, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan.
Ruissitsit. Raitanen tiedusteli halukkuutta järjestää sitsejä Ruisrock-viikonloppuna
lauantaiaamupäivällä. Läsnäolijoilla ei ollut kiinnostusta järjestää tapahtumaa, koska moni on

menossa itse Ruisrockiin. Lisäksi ilmaistiin huoli sen suhteen, että jäsenistöä voisi olla
hankala saada paikalle.
Nimitykset. Lukkarisen mukaan kansainvälisen hallituksen Moot Court Competition vastaavaksi on valittu Tanja Ruotsista.
Kehityskeskustelut. Raitanen on toivonut voivansa käydä kahdenkeskisen kehityskeskustelun
jokaisen kanssa. Ajankohdista päättäminen on työn alla.
14§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Vappuviikolla ei järjestetä kokousta. Seuraava kokous järjestetään 5.5. kello 16.30.
15§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi
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