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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.04.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirja 26/2014.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
5§ Ilmoitusasiat
ELSA Finlandin kuulumisia. Raitanen ilmoitti, että ICM Bodrumiin liittyen oltiin edellisenä
päivänä järjestetty Skype-kokous.
ELSA Day. Raitanen ilmoitti Elisa Vornasen odottavan yhteydenottoa Turussa ELSA Daystä
vastaavalta. Kirveskoski lähettää viestin Vornaselle.

Summer Law School Turku. Summer Law School -tapahtumaa järjestävä toimikunta kokoontui
6.10. ET toivoo hankkeen onnistuvan taloudellisesti. Kyse on Finlandin projektista ja SLS on
tarkoitus järjestä kesäkuussa 2015.
Jäsentarrat. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Norsu. Kirveskoski tiedusteli, mihin toimiston avaimen avaimenperänä toiminut norsu on
kadonnut. Tilalle on ilmestynyt uusi avaimenperä. Kukaan ei tunnustanut suorittaneensa
vaihtotoimenpidettä. Norsu on toimistolla.
TYY:n vuosijuhla. TYY:n vuosijuhla järjestetään 15.11. Jalonen ilmoitti ELSAn saaneen kutsun
kahdelle. TYY:n jäsenille osallistumismaksu on 75 euroa. Vuosijuhlaan tulee ilmoittautua
17.10. mennessä. Raitanen totesi olevansa Uppsalassa ja Dahlström osallistuvansa omalla
kutsullaan.
Stadga. Stadgan vuosijuhliin osallistuvat Raitanen, Lukkarinen, Hyvönen ja Högström.
Lukkarinen ilmoitti, että ELSA vie lahjaksi ainakin minttuviinapullon. Edellisinä vuosina
Stadgalle on annettu purje, ankkuri ja pelastusliivit, joten Hyvösen mukaan pitäisi pullon
lisäksi antaa muutakin. Jalonen ehdotti merimieshattuja seitsemälle hallituslaiselle.
Lukkarisen mukaan hatut maksavat alle 4 euroa kappale.
Yhteistyösopimus. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
6§ Academic Activities
Oksanen on ollut yhteyksissä Saramäen vankilaan. Ajankohta on vaihtunut siten, että excursio
järjestetään 16.10. Oksanen ottaa yhteyttä osallistujiin. Mikäli paikkoja peruutetaan
ajankohdan vaihtumisen vuoksi, jaetaan vapaaksi jääneet paikat ilmoittautumisjärjestyksen
perusteella. Valtavan kiinnostuksen vuoksi ET pyrkii järjestämään syksylle toisen excursion,
mutta tällä hetkellä sen toteutuminen näyttää huonolta. Keväällä Lex järjestää vastaavan
excursion.
7§ Seminars & Conferences
SV Krakova. Kirveskosken mukaan pitäisi alkaa pohtia, mitä ohjelmaa puolalaisille järjestetään
Turussa. Alustavasti ohjelmaksi on kaavailtu Turun linnaa, Tuomiokirkkoa, Oikeustaloa,
torstaina pikkujoulusitsejä ja Lexin pikkujouluja sekä TYY:n saunaa. Hyvönen ehdotti
avantouintia Uittamon rannassa, jonne pääsee bussilla. Mikäli avantoa ei ole, ajaa kylmä vesi
saman asian. Kirveskoski tiedustelee, onko Minttuviinatehtaalla mahdollista vierailla.
Hyvönen ehdotti bileitä Lynissä. Lukkarinen totesi, että yökerhoja on enää hankala varata,
joten perjantaina voitaisiin omien bileiden sijaan mennä jonnekin jonon ohi. Kirveskoski
huomautti, että hallitus majoittaa puolalaiset, mikäli Puolaan lähtijät eivät ole valmiita
majoittamaan.
FiMSIC-seminaari. Seminaarin toivotaan järjestyvän. Stenroth on käynyt asiasta keskustelua
FiMSIC:in Piia Gyntherin kanssa.

8§ Student Trainee Exchange Programme
Mäkitalo on luvannut lähettää Högströmille uudistukset nettisivujen STEP-osioon liittyen.
Moni oli ollut paikalla 2.10. viettämässä iltaa STEP-harjoittelijan kanssa, mikä oli mukavaa
Mäkitalon ja harjoittelijan mielestä.
9§ Markkinointi
Nettisivut. Nettisivujen uudistaminen aloitetaan toimistolla heti kokouksen jälkeen. Jalonen on
varannut kokoushuoneen 116 kello 18 alkaen. Kirveskoski ilmoitti, ettei pääse paikalle.
Högström on tehnyt nettisivuille Online-lomakkeen, johon uudet jäsenet täyttävät tietonsa.
Lomakkeen tiedot välittyvät suoraan osoitteeseen secgen@elsa-turku.fi. Högström on
ohjeistanut kirjoittamaan aihekenttään ”liittymismaksu”. Käytäntöä jatketaan, kunnes
viitenumero on tiedossa.
Hallituspestiesittelyt. Hyvönen totesi saaneensa hallituspestiesittelyt lähes kaikilta. Malmberg
on matkalla, joten häneltä ei ole saatu esittelyä.
Sääntömääräinen kokous. Kokouksesta päätettiin tehdä Facebook-tapahtuma.
NCM Helsinki. NCM Helsinki järjestetään 28.–30.11. Todettiin, ettei Facebook-tapahtumaan
kannata kutsua kaikkia mahdollisia fukseja, vaan ne, joita tapahtuma saattaa oikeasti
kiinnostaa. Lähtökohtaisesti ET maksaa kaikkien jäsentensä osallistumismaksut (30-40 euroa
/ hlö). Osallistujat majoittuvat Omenahotellissa.
10§ Talous
Hyvönen tiedusteli, onko TYY:n vuosijuhliin osallistumiseen mahdollista saada tukea ELSAlta.
Todettiin, ettei tähän tarkoitukseen ole budjetoitu rahaa. Edustusbudjetin muutoksista on
keskusteltava Malmbergin kanssa.
11§ ELSA News
Seuraava numero. Raitanen on saanut Norjasta suomenkielisen tekstin, jonka hän lupasi
lähettää Dahlströmille. Seuraavan numeron aineistopäivä on 10.10. Dahlströmin mukaan
lehden kanssa sujuu hyvin ja juttuja on tullut.
Messulehti. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
12§ Contact & Career -messut
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Elina Stenroth saapui 16.40.

Raitanen kertoi saaneensa puhujavastaavilta sellaisen käsityksen, etteivät he ole perillä
toistensa tekemisistä. Stenroth ei näe kommunikaation tuottaneen ongelmia.
Puhujavastaavina toimivat Stenrothin lisäksi Emmi Simonen ja Janina Sarkki.
13§ II Sääntömääräinen
Esityslista. Raitanen on huolehtinut esityslistasta ja kokouskutsusta sääntöjen edellyttämällä
tavalla. Budjettia saatetaan muuttaa, mutta tämän suhteen ei ole tehty tarkempia ehdotuksia.
Sääntömuutokset. Sääntömuutokset ehdotetaan tehtäviksi PRH:n ehdotuksen mukaisesti.
Hallituksen valinta. Hyvönen lähettää jäsenille erityisesti fukseja silmälläpitäen sähköpostitse
ohjeen, jossa kerrotaan, miten ehdolle asettaminen käytännössä toteutetaan. Jalonen
tiedusteli, onko hallitusvaalissa mahdollista äänestää valtakirjalla. Raitanen pyysi Jalosta
tiedustelemaan asiaa Havialta. Lukkarinen totesi, ettei hänelle ole tiedossa seuraajaa.
Fuksicocktaileilla muutama fuksi oli kiinnostunut taloudenhoitajan paikasta. Todettiin, että
suurin osa hallituksesta olisi hyvä saada valittua toisessa sääntömääräisessä kokouksessa,
jotta vuoden 2015 direktorien valinta ei venyisi yli vuodenvaihteen. Uuden hallituksen kanssa
ei mennä syömään kokouksen jälkeen, vaan myöhempänä, erikseen sovittavana ajankohtana.
Toiminnantarkastajat. Raitanen hankkii sääntömääräisessä kokouksessa vuodelle 2015
valittavat toiminnantarkastajat. Lähtökohtaisesti toiminnantarkastajaksi haluttaisiin vuoden
2014 tapaan Joonas Ilmasti ja Jani Juva.
Käytännön järjestelyt. Puheenjohtajana toimii Saara Ahotupa ja sihteerinä Emma Kause.
Raitanen tuo Kausen käyttöön ELSAn läppärin.
14§ Muut esille tulevat asiat
Lexin hallitus. Keskusteltiin Lexin hallituksen 2015 valinnasta. Dahlström kertoi hakevansa
opintovastaavaksi.
Messutoimikunnan illanvietto. Lemponen järjestää illanvieton messutoimikunnalle perjantaina
17.10.
15§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.59.
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