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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.38.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 16/2014 pöytäkirja.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Lisättiin kohdaksi 6 NCM Strasbourg. Hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella.
5§ Ilmoitusasiat
Avaimet. Elina Hirvonen on tiedustellut Kirkkotien avainta Raitaselta. Lukkarinen ilmoitti
palauttaneensa avaimen Mia Kesäläiselle, minkä Raitanen lupasi ilmoittaa Hirvoselle.
Raitanen ei ole saanut tiedekunnalta vastausta avaintiedusteluunsa koskien Calonian

toimiston viereistä ulko-ovea. Dahlström pyysi Raitasta neuvottelemaan avaimet myös
direktoreille.
FiMSIC. Raitanen ei ole ollut vielä yhteyksissä FiMSICiin. Lukkarisen mielestä yhteydenpito on
tässä vaiheessa liian aikaista.
Pre-Vappu. Raitanen ilmoitti käyneensä tapahtumassa. Timo Kovala oli tapahtuman
yhteydessä pyytänyt elsalaisia osallistumaan syksyllä järjestettäviin koulutuksiin.
Wappusoudut. Tuupan mukaan ELSAn joukkueen soutaminen sujui hyvin. Dahlström
täsmensi, että ELSA oli paras oikkarijoukkueista. Lukkarisen mukaan ELSAn tarjoama booli oli
hyvää. Booli jaettiin loppuun, joten ensi vuonna tapahtumaan tulee ottaa mukaan isompi
kanisteri. Lukkarisen mukaan toinen ELSAn kanistereista on kadoksissa.
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Toimistopäivystykset. Raitanen tiedusteli, onko toimistolla tarvetta päivystää toukokuun
viimeisillä viikoilla. Päätettiin pitää kevään viimeinen päivystys 14.5. Raitanen ilmoittaa
tiedekunnalle, ettei ulko-ovea tarvitse pitää auki tämän jälkeen.
Läsnäolo. Raitanen toivoi jatkossa ilmoitusta esteistä osallistua kokouksiin. Poissaoloon tulee
olla hyvä syy.
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
6§ NCM Strasbourg
NCM Strasbourgin Working Material on saapunut. Raitanen kävi läpi, mistä
sääntömuutoksista kokouksessa on tarkoitus päättää. Raitasen mielestä olennaisin muutos on
mahdollistaa NCM:n järjestäminen joulukuussa. Malmberg tiedusteli, haluammeko, että NCM
Helsinki järjestetään joulukuussa. Lukkarinen huomautti, että sääntömuutoksella
ajankohdasta ei tehdä päätöstä, vaan sillä ainoastaan annettaisiin mahdollisuus järjestää NCM
joulukuussa.
Turku kannattaa kokousmateriaalissa ehdotettuja sääntömuutoksia ja ehdottaa kokouksessa
Haviaa Finlandin STEP-vastaavaksi. Turun kokousedustajiksi valittiin Hyvönen, Jalonen ja
Lukkarinen.
7§ Academic Activities
Kiitokset. Lukkarisen mukaan AA-tiimi ei järjestä enempää tapahtumia tänä keväänä.
Lukkarinen halusi kiittää kaikkia häntä avustaneita ja erityisesti direktorejaan Oksasta ja
Tuuppaa.
Kiitosbileet. Nightclub Marilyn on kutsunut ELSAn kiitosbileisiinsä. Lukkarinen ei itse pääse
paikalle, mutta pyysi muita ilmoittamaan osallistumishalukkuudesta 5.5. mennessä.
Tapahtuman järjestäjät ovat toivoneet runsasta osanottoa.

Haalarimerkit. Posankan muotoiset haalarimerkit on tilattu. Lukkarisella ei ole tietoa
saapumisajankohdasta.
Wappubailut. Lynissä järjestettyjen Wappubailujen todettiin onnistuneen todella hyvin.
Lukkarinen kiitti kaikkia häntä avustaneita. Lukkarisen mukaan lipputuloja saatiin yli 500
euroa. Ainoa menoerä olivat haalarimerkit, jolloin ELSA teki voittoa tapahtumasta noin 400
euroa.
Legal Trivia. Lukkarisen mukaan Legal Trivian suunnittelu on alkanut. Lukkarinen toivoo, että
tapahtuma toteutuu syksyllä. Lukkarisen mukaan ei ole toistaiseksi päätetty, kuinka virallinen
pelistä tehdään.
8§ Seminars & Conferences
Raitanen kertoi Kirveskosken tiedottaneen edellisellä viikolla, että Turku matkustaisi Saksaan
marraskuun keskivaiheilla. Ilmeisesti tämä vaihtoehto sopii myös ELSA Passaulle. Malmberg
korosti, että ajankohtien suhteen tarvitaan muutaman päivän joustomahdollisuus, koska
lentojen hinnat vaihtelevat päivittäin.
9§ Student Trainee Exchange Programme
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
10§ Markkinointi
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Sunnuntaimaili. Högström lähettää seuraavan Sunnuntaimailin Hyvösen ollessa
Strasbourgissa. Sunnuntaimailiin lisättävät tiedotteet tulee lähettää Högströmille 10.5. klo 19
mennessä. Hyvösen mukaan edellinen Sunnuntaimaili oli historiallisen pitkä. Havian mukaan
Finlandin transitiossa oli käyty keskustelua turhien viestien vähentämisestä. Ajatuksena on,
että Finlandin pääsihteeri lähettäisi jatkossa paikallisryhmien markkinoijille Sunnuntaimailiin
lisättävän koosteen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumista.
11§ Talous
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
12§ ELSA News
Toinen numero. Dahlström on saanut valmiiksi vuoden toisen lehden, jonka kansikuvana on
Wappusouduissa otettu ryhmäkuva. Dahlström esitteli halukkaille lehden sisältöä ja ulkoasua.
Annettiin Dahlströmille aplodit hyvin tehdystä työstä.
Oikolukeminen. Dahlströmin mielestä oikolukemiseen pitää panostaa enemmän. Toista
numeroa ei ole vielä oikoluettu. Havia ja Raitanen ovat halukkaita avustamaan

oikolukemisessa. Jalosen mielestä parin sivun oikolukeminen olisi järkevämpää kuin koko
lehden. Hyvönen totesi, ettei kenenkään kannata lukea kirjoittamiaan juttuja. Dahlström lataa
toisen numeron Facebook-ryhmään ja jakaa vastuualueet.
Painomäärä. Malmberg haluaisi painomäärän pysyvän 100 kappaleessa. Dahlström haluaisi
korottaa painomäärän 120 kappaleeseen. Yhden lehden paino maksaa 1,3 euroa.
Äänestettiin, 100 ja 120 kappaleen painomäärien välillä.
100 kpl
120 kpl
Tyhjä

Malmberg
Hyvönen
Jalonen, Lukkarinen ja Raitanen

Äänestyksen pohjalta ei pystytty tekemään päätöstä.
Malmberg ehdotti testiksi 150 kappaleen painomäärää. Dahlström muistutti, että mikäli
lehteä painettaisiin enemmän, sitä riittäisi jaettavaksi syksyllä fukseille. Todettiin, että lehteä
jaetaan vähän toimistolta, jolloin toimistolle voi jättää lehtiä jatkossa vähemmän. Hyvönen
ehdotti, että hallitus voisi jättää omat kappaleensa ottamatta. Malmbergin suorittaman laskun
mukaan ensimmäistä numeroa on jäljellä toimistolla 15 kpl.
Äänestettiin 100, 110 ja 120 kappaleen painomäärien välillä.
100 kpl
110 kpl
120 kpl

Hyvönen, Jalonen ja Lukkarinen
Malmberg ja Raitanen

Päätettiin äänestyksen pohjalta nostaa painomäärä 110:een.
Fuksinumero. Fuksinumeron suunnittelu on käynnissä. Osa-alue-esittelyjen tulee olla
Dahlströmillä 12.5. mennessä.
13§ Contact & Career -messut
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
14§ META (Muut esille tulevat asiat)
Keskustelutuokiot. Raitanen kertoi käyneensä henkilökohtaiset palautekeskustelut
Högströmin ja Havian kanssa. Hyvönen ja Raitanen keskustelevat kokouksen jälkeen.
Raitanen pyysi muita ottamaan häneen yhteyttä ja sopimaan ajankohdasta. Raitanen tarkensi
asian koskevan myös direktoreja. Lukkarinen, Malmberg ja Oksanen esittivät toiveensa
ajankohdan suhteen.
Grilli-ilta. Epävirallinen grilli-ilta
ajankohdasta sovitaan myöhemmin.

järjestetään

14.5.

Raitasen

luona.

Tarkemmasta

Kesäkokous. Paikka ja ajankohta tulisi päättää. Raitasen mökki sijaitsee Virroilla, noin 100 km
Tampereelta pohjoiseen. Malmberg ehdotti mökin vuokraamista, mitä Raitanen vastusti.
Vaihtoehdoiksi esitettiin myös Hyvösen ja Jalosen mökkejä.
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Sitsikeittiö. Tuuppa tiedusteli hallituksen kantaa ruokakulujen korvaamiseen tilanteessa, jossa
sitsikeittiössä työskennelleelle ei riitä ruokaa. Lukkarinen myönsi, ettei ruokaa ollut tarpeeksi
KW-illassa, jolloin Tuuppa ja hänen ystävänsä olivat joutuneet kääntymään Subwayn puoleen.
Malmbergin mielestä sitseille olisi voinut ostaa enemmän ruokaa. Raitanen ehdotti Tuupan
mainitsemien ruokakulujen korvaamista, mutta korosti, ettei vastaavanlaisia kuluja korvata
jatkossa. Tuuppa tuo kuitit hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen.
15§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään 14.5. klo 15.
16§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 14.5.2014
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