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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 pöytäkirja 25/2014.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
5§ Ilmoitusasiat
ELSA Finlandin kuulumisia. ELSA Finland on järjestämässä historiansa ensimmäistä Summer
Law School -tapahtumaa. Havian mukaan Tuomas Hauvala on lähettänyt ELSA-listalle asiaan
liittyen lisätietoa. Raitanen totesi, ettei viesti ole tullut perille. Tapahtuma on tarkoitus
järjestää Turussa. Finland kantaa projektista vastuun. Finland on toivonut Turun julkaisevan
viestin, jolla haetaan jäseniä järjestelytoimikuntaan. Järjestelytoimikuntaa johtaa Veronica
Rautiainen. Hanke on taloudellisesti hankala ja sponsoreita pitää saada paljon.

Fuksicocktailit. Fuksicocktailit järjestettiin keskiviikkona 24.9. Kirkkotiellä. Tapahtuma
onnistui yli odotusten ja Kirveskosken mukaan vanhat hallituslaiset ovat ylpeitä nykyisestä
hallituksesta. Läsnä oli 60–70 henkilöä. Tapahtumasta toivotaan jatkuvaa perinnettä.
Rapujuhlasitsit. Raitanen toimi Stadgan kanssa 2.10. järjestetyillä Rapujuhlasitseillä
laulunjohtajana. Tapahtuma oli onnistunut.
Jäsentarrat. Jalonen on luvannut tilata lisää jäsentarroja. Sopivana kokona tarroille pidettiin
1,5 x 1 cm. Nykyiset, isot jäsentarrat ovat väliaikaisia ja niitä saaneilla jäsenillä on
mahdollisuus vaihtaa omansa myöhemmin pienempiin tarroihin. Jalosen mukaan tarroja voisi
olla järkevää tilata esimerkiksi 300 kappaletta.
6§ Academic Activities
Lawyers@Work-excu. Oksasen mukaan Saramäen vankilaan järjestettävälle excursiolle on
odotettavissa kyselyjen ja FB-ilmoittautumisten perusteella paljon ilmoittautumisia. Mikäli
ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, ratkaisee ilmoittautumisjärjestys. Hyvönen
lupasi mainita tapahtuman yhteydessä sunnuntaimailissa, että excursiolle päässeille
lähetetään vahvistusviesti.
7§ Seminars & Conferences
SV Krakova. Kirveskosken mukaan puolet majoittajista on naispuolisia. Turkulaisista
lähtijöistä vain 2 on miespuolisia. Kirveskoski lupasi ottaa yhteyttä osallistujiin ja pyytää heitä
ilmoittamaan, mikäli tuntuu ylitsepääsemättömältä majoittua eri sukupuolta olevan
majoittajan luona.
FiMSIC-seminaari. Stenroth ilmoitti lähettäneensä uuden viestin FiMSICille. ELSA epäilee, ettei
seminaarin järjestäminen tule onnistumaan.
8§ Student Trainee Exchange Programme
Mäkitalo pyysi kaikkia tulemaan Edisoniin tänään (2.10.) seitsemältä. Tarkoitus on tavata
STEP-harjoittelija Brunoa. Suurin osa läsnäolijoista lupasi tulla ainakin käymään.
9§ Markkinointi
Nettisivut. Nettisivuja uudistetaan yhteisvoimin 7.10. klo 18. Jalonen tekee tilavarauksen,
mutta totesi, ettei pääse paikalle. Työn nopeuttamiseksi uudistuksia olisi hyvä miettiä jo
etukäteen. Högström kertoi lisänneensä tapahtumia kalenteriin. Jäseneksi liittymistä tulee
uudistaa pankin vaihdon myötä. Högström selvittää mahdollisuutta saada tiedot koottua
online-lomakkeella.
Tapahtumakalenteri. Högström kertoi lisänneensä tapahtumia nettisivujen kalenteriin.
Hyvösen mukaan ilmoitustaulun kalenteri on ajan tasalla.

10§ Talous
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
11§ ELSA News
Deadline seuraavan lehden aineistolle on 10.10.
12§ Contact & Career -messut
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Högström poistui 14.49.
13§ II Sääntömääräinen
Kokous järjestetään 13.10. klo 18. Kutsun tulee olla ilmoitustaululla viimeistään 6.10.
Raitanen totesi, että esityslistalla tulevat olemaan sääntömuutos ja hallitusvaali.
Högström saapui 14.55.
Kokouksessa valitaan myös toiminnantarkastajat vuodelle 2015. Raitanen tiedustelee
Malmbergiltä, kokeeko hän tarpeelliseksi tehdä budjettimuutoksia tässä kokouksessa.
Budjettimuutos ehditään toteuttaa vielä kolmannessa sääntömääräisessä. Raitanen toimittaa
ilmoitustaululle kokouskutsun.
Jalonen hoitaa sihteerin kokoukseen ja Raitanen puheenjohtajan. Jalonen varaa kokoustilaksi
pienen luentosalin. Yleinen käsitys on, että fuksien joukosta on löytynyt paljon innokkaita
seuraavaan hallitukseen. Jalonen totesi, että olisi hienoa, mikäli myös ensi vuonna
hallituksessa olisi eri vuosikurssien edustajia. Puheenjohtajaksi toivotaan jo toiminnassa
mukana ollutta henkilöä, mutta tärkeintä on kuitenkin motivaatio. Pidetään riittävänä, että
toiminnassa jatkaisi joku, jolla on käsitys siitä, miten asiat on ennen hoidettu. Hakukuulutus
julkaistaan seuraavassa Sunnuntaimailissa.
Jatkossa voitaisiin valita kaksi messupäällikköä suuren työmäärän vuoksi. Hallituksessa
taloudenhoitaja on päävastuussa messuihin liittyvistä järjestelyistä. Mikäli haluttaisiin, että
messuja varten luotaisiin erillinen hallituspesti, vaatisi tämä sääntömuutoksen.
14§ Toimintasuunnitelma ja OYOP
Toimintasuunnitelma. Raitanen kävi läpi toimintasuunnitelman 2014 yleisen osan BEE-osion
tavoitteiden toteutumista.
Hallitustyön johto. Raitasen mukaan kokouksia on pidetty toimintasuunnitelman
mukaisesti viikoittain. Kesällä pidettiin kaksi kokousta. Raitanen on mielestään tiedottanut
asioista hyvin muulle hallitukselle. Raitanen on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin
tapahtumiin.

Ulkoiset suhteet. ELSA Turku on pitänyt aktiivisesti yhteyttä kansalliseen tasoon, mitä
on helpottanut turkulainen edustus Finlandissa. Lexiin ollaan oltu yhteyksissä tarpeen
mukaan. Stadgaan päin yhteydenpidosta ovat pitäneet huolta Lukkarinen ja Högström.
Raitanen ei ole ollut yhteyksissä ihmisoikeusjärjestöihin. ESN:in kanssa on järjestetty
perinteiseen tapaan sitsit.
Laajentuminen. Åbo Akademin puolelta on saatu uusia jäseniä. Tarkkaa fuksistrategiaa
ei laadittu, mutta fuksirekrytointi toimi hyvin. Vaihtarit ovat jääneet fuksien rinnalla
paitsioon. Kansainvälisyyttä on painotettu tarpeeksi.
Varainhankinta. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
OYOP. Arvioitiin OYOP:issa mainittujen tavoitteiden toteutumista.
Yhteiset prioriteettimme. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
BEE. Raitasen mielestä hallituksen kesken on kohtuullisen hyvä henki, vaikka tiettyjä
kiistakysymyksiä onkin esiintynyt. Kokouksissa kaikki tarpeellinen on tullut ilmi, eikä
tehokkuus ole aina ollut ykköstavoitteena. Tapahtumia on järjestetty yhdessä ja tukea on
saanut, jos sitä on tarvinnut. Tehtävien tasaisessa jakautumisessa on epäonnistuttu siltä osin,
että Lemposella on liikaa töitä ja vastaavasti osalla direktoreista ei juuri ole tehtäviä. Raitanen
on mielestään innostanut osallistumaan tapahtumiin. Raitanen on tukenut hallituslaisia
heidän työssään ja ollut ongelmatilanteissa helposti lähestyttävissä. Yhteenkuuluvuutta on
yritetty luoda. Raitasella on hyvä käsitys toiminnasta eri tasoilla. Muiden paikallisryhmien
hallituksia olisi voitu aktiivisemmin kutsua tapahtumiin. Raitanen on toiminut positiivisena
ELSA-promoottorina Turussa ja käynyt monessa kansainvälisessä ja kansallisessa
tapahtumassa. Raitanen on yrittänyt luoda suhteita muihin elsalaisiin ympäri Eurooppaa.
Yhteenveto. Kirveskoski totesi Raitasen olleen erinomainen puheenjohtaja ottaen erityisesti
huomioon, ettei Raitasella ole aiempaa ELSA-kokemusta. Yhteenvetona todettiin, että
tavoitteisiin on päästy hyvin, vaikka pieniä epäkohtia, kuten vaihtarit ja KKOY löytyykin.
Kaikessa ei kuitenkaan voi aina onnistua.
Keskustelut. Raitanen on käynyt Jalosen kanssa keskustelun liittyen IM-osioon. Mäkitalo on
ottanut Raitaseen yhteyttä sopiakseen ajankohdasta. Raitanen toivoo yhteydenottoja myös
muilta.
15§ Muut esille tulevat asiat
Toimisto. Hyvösen mukaan maitojauhe on loppu toimistolta. Högströmin mukaan myös keksit
ovat vähissä. Stenroth ehdotti, että toimistolle voisi ostaa iskukuumennettua maitoa. Jalonen
kyseenalaisti tarpeen, koska Lex Libristä voi aina hakea lisää maitoa jäsenistökahvituksiin.
Loppuvuoden toimistopäivystykset jaetaan Jalosen mukaan lähiviikkoina.
Osuuspankki. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

16§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 7.10. klo 16.
17§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.51.
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