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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.05.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirja 29/2014.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
5§ Ilmoitusasiat
ELSA Finlandin kuulumisia. Jalonen edusti ELSA Turkua edellisenä päivänä pidetyssä EF:n
kokouksessa. Jalonen totesi, että Summer Law School Turku on tarkoitus järjestää elokuun
ensimmäisellä viikolla, koska kesäkuussa monessa ELSA-maassa käydään vielä koulua.

TYYn kuulumisia.
Puheenjohtajien neuvosto. Raitanen ilmoitti osallistuneensa TYYn puheenjohtajien
neuvoston kokoukseen edellisenä päivänä. Puheenjohtajille esiteltiin TYYn tiloja.
Kokouksessa keskusteltiin uuden hallituksen hankkimisesta, mihin liittyen Raitanen
totesi, että myös ELSAn voisi olla hyvä ottaa käyttöön jonkinlainen kähmintäsysteemi.
Varsinaista kähmintätilaisuutta ei kannateta, mutta kähmintälista voisi olla järkevä.
TYYn kokouksessa oli myös ehdotettu, että hallitukset voisivat pitää uusille
opiskelijoille näytöskokouksia. Ideaa pidettiin hauskana, mutta sopivaksi
toteuttamisajankohdaksi kaavailtiin vasta syksyä 2015. Raitanen nosti esille, että
kokouksessa oli myös korostettu sitä, kuinka tärkeää on siirtää tietoa eteenpäin
hallituksen vaihtuessa.
Koulutukset. Malmberg ja Raitanen ovat osallistuneet TYYn järjestämiin kokouksiin.
Todettiin, ettei kaikille välttämättä löydy sopivaa koulutusta. Kalenterista pitäisi
seuraavalle hallitukselle soveltuvat, alkuvuoteen sijoittuvat koulutukset. TYYtä
kritisoitiin puutteellisesta tiedottamisesta koulutuksiin liittyen. Raitanen lupasi antaa
TYYlle palautetta.
OYOP- ja kehityskeskustelut. Raitanen on käynyt keskustelun Jalosen ja Högströmin kanssa,
mutta toivoo, että muutkin ottaisivat häneen yhteyttä ajankohdan sopimiseksi. Keskustelu
olisi hyvä käydä myös direktorien kanssa.
Testamentit. Raitanen tiedusteli, missä vaiheessa seuraavalle hallitukselle annettavat
testamentit ovat. Jalonen totesi testamenttinsa olevan alkutekijöissä, mutta valmistuvan
transitioon mennessä. Joihinkin pesteihin esimerkiksi kuukausikohtainen to do -lista voisi olla
järkevä. Direktoreiden ei ole välttämättä tarpeen laatia testamentteja.
Varainhankintailta. Varainhankintailta järjestetään 18.11. klo 18. Kokoukseen toivotaan
osallistuvan etenkin taloudenhoitajien, puheenjohtajien ja markkinoijien. Raitanen kutsuu
tilaisuuteen vanhoja hallituslaisia.
Elena Lukkarinen saapui 15.27.
Budjetti 2015. Malmbergin mielestä ensi vuoden budjettia ei kannata tehdä
varainhankintaillan yhteydessä, koska isolla porukalla laatiminen on hankalaa. Sovittiin, että
jokainen käy seuraajansa kanssa keskustelun siitä, pitäisikö budjettia muuttaa nykyisestä.
Keskeisten tapahtumien on oltava tiedossa, kun puheenjohtajat ja taloudenhoitajat laativat
budjetin. Sovittiin alustavasti, että budjetti laaditaan varainhankintaillan jälkeen. Havia
tiedustelee tulevalta hallitukselta budjettiehdotuksia. Malmberg huomautti, että messujen
menestyminen vaikuttaa budjettiin merkittävästi. Ensi vuoden budjetti hyväksytään
kolmannessa sääntömääräisessä kokouksessa.

Toimintasuunnitelma. Raitanen ja Havia laativat ensi vuoden toimintasuunnitelman, joka
hyväksytään kolmannessa sääntömääräisessä kokouksessa. Jokainen katsoo oman osionsa
läpi ja ilmoittaa muutosehdotuksista.
6§ Academic Activities
Pikkujoulusitsit. Pikkujoulusitsit järjestetään 11.12. klo 18 alkaen Kirkkotiellä. Lukkarinen oli
kaavaillut tapahtumalle sähköposti-ilmoittautumista. Malmbergin mielestä lipunmyynti olisi
parempi, jotta rahat saadaan perittyä heti. Lipunmyynti järjestetään ke 3.12.
toimistopäivystyksen yhteydessä. Mikäli loppuviikon aikana tulee ilmoittautumisia, rahat
pitää tuoda viimeiseen toimistopäivystykseen 10.12. Lukkarinen muistutti, ettei
tapahtumaviikolla voida enää ottaa ilmoittautumisia, koska osallistujamäärän on oltava
tiedossa ennen ruokaostoksia. Tapahtumaa markkinoidaan varastojen tyhjennyksenä ja uusi
hallitus kutsutaan sitsaamaan. Keskusteltiin siitä, että tapahtumaa varten voisi tilata
haalarimerkkejä, joita voisi hyödyntää myös tulevina vuosina.
ELSA Day. Lukkarinen on ilmoittanut Veripalvelulle ELSAn tulevan luovuttamaan verta 26.11.
klo 13. Lukkarinen aikoo ottaa ilmoittautumisia vastaan etukäteen, jotta SPR osaa varautua.
Alustavasti arvioidaan, että luovuttajia olisi noin 15–20. Hyvönen ja Lukkarinen sopivat
tapahtuman markkinoinnista. Sloganina käytetään ELSA tekee hyvää. SPR antaa luovuttajille
haalarimerkit.
7§ Seminars & Conferences
SV Krakova. Study Visit Krakova on parhaillaan käynnissä ja kaikki on sujunut hyvin.
SV 2015. Raitanen ehdotti kohteeksi Bergeniä, jolloin tapahtumaan voisi saada apurahaa.
Kohteeksi ehdotettiin Pietaria, jolloin tukea voisi mahdollisesti saada Suomi-Venäjä-säätiöiltä.
Pietariin tulee hankkia viisumit, mistä aiheutuu lisäkustannuksia. Hyvönen ehdotti, että ELSA
voisi vierailla esimerkiksi sirkuksessa ja baletissa. Lisäksi vierailu pietarilaisessa
lastenkodissa kohentaisi yhdistyksen asemaa ihmisoikeusjärjestönä. Malmberg muistutti, että
yhteydenpito Venäjälle osoittautui vuonna 2013 hankalaksi kielimuurin vuoksi. Hyvönen
ehdotti, että Pietarin matka järjestettäisiin jollain muulla kuin SV-konseptilla, jolloin ELSA
Venäjän kanssa ei tarvitsisi sopia järjestelyistä. Hostellit Venäjällä ovat halpoja. Stenroth
totesi, että hänen käsityksensä mukaan ELSA Venäjä puhuu englantia ja ehdotti Prahaa,
Maastrichtia ja Istanbulia matkakohteeksi.
FiMSIC-seminaari. Stenroth ei ole saanut FiMSIC:iltä tarvitsemiaan vastauksia, joten
seminaaria ei järjestetä vuonna 2014. Stenroth on ehdottanut seminaaria vuodelle 2015.
8§ Student Trainee Exchange Programme
Käsiteltiin kohtana 10.

9§ Markkinointi
Hyvönen totesi odottelevansa tietoja markkinoitavista tapahtumista. Direktorivalintoihin
liittyen Hyvönen kannatti Sunnuntaimailista erillistä viestiä.
Johanna Mäkitalo saapui 15.53.
10§ Student Trainee Exchange Programme
Reception. Mäkitalo totesi Bruno-harjoittelijan lähteneen aiemmin samana päivänä kotiin.
Mäkitalo oli tavannut edellisenä päivänä Brunon, joka oli ollut oikein tyytyväinen
harjoittelujaksoonsa.
Job Hunting. Mäkitalo ilmoitti, ettei Turkuun ole tulossa harjoittelupaikkoja keväällä.
Ihmisoikeusinstituutti ottaa harjoittelijan todennäköisesti ensi syksyksi, jolloin paikkaa
markkinoidaan kevään uutiskirjeessä. Tiedekunnan yhteyshenkilö ei ole vastannut Mäkitalon
yhteydenottoihin.
Student Hunting. Harjoittelupaikat julkaistaan 16.11. Mäkitalon seuraaja Emmi Simonen on
ilmoittanut olevansa halukas auttamaan markkinoinnissa. Mäkitalo ja Simonen pitävät STEPständiä Calonian aulassa muutamana päivänä. Paikoista tiedotetaan lisäksi ainakin
Sunnuntaimailissa ja Facebookissa Countdownin muodossa.
11§ Talous
Matkatuet. Matkatukibudjettia on runsaasti jäljellä.
Laura Väänänen aikoo osallistua ELSAn Mid-IFP-konferenssiin Zagrebissa ja hakee tukea
osallistumiskulujen kattamiseksi 150 euroa.
Päätettiin yksimielisesti myöntää Väänäselle tukea 150 euroa.
Antti Malmberg poistui 16.01.
Antti Malmberg aikoo osallistua ELSAn Nordic Officers’ Meetingiin Uppsalassa ja hakee tukea
osallistumiskulujen kattamiseksi 50 euroa.
Päätettiin yksimielisesti myöntää Malmbergille tukea 50 euroa.
Antti Malmberg saapui 16.02.

Transitioristeily. Malmberg ilmoitti maksaneensa transitioristeilyn varausmaksun.
Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat kuitit/laskut:
PERUSTE
Transitioristeily /
Tallink Silja
Tee toimistolle

SUMMA
Kohta poistettu. Täydellinen
pöytäkirja toimistolla.
Kohta poistettu. Täydellinen
pöytäkirja toimistolla.

HYVÄKSYTTÄJÄ
Jenni Jalonen
Jenni Jalonen

TYY:n projektiavustus. TYY on myöntänyt ELSAlle 80 euron projektiavustuksen Institutional
Study Visitin markkinoimiseen. Rahojen saaminen edellyttää, että asianmukaiset kuitit
palautetaan TYYlle vuoden loppuun mennessä. Malmberg yrittää löytää sopivat kuitit.
12§ ELSA News
ELSA News 3/2014 on viivästynyt, koska Dahlström ei ole saanut juttuja ajoissa. Numeron
4/2014 pitäisi ilmestyä joulukuun alussa, koska tämän jälkeen moni lähtee pois kampukselta.
Todettiin, että numeron 3/2015 olisi hyvä ilmestyä jo aiemmin syksyllä. Myös 1/2015 voisi
ilmestyä jo aiemmin, mikäli Dahlströmin seuraaja saadaan valittua ajoissa. Lehden juttumäärä
tulee mitoittaa siten, että mikäli juttuja saadaan myöhässä, lehti voi ilmestyä tästä huolimatta
aikataulussa. Vuonna 2014 on pakko julkaista neljä ELSA News -lehteä myytyjen mainosten
vuoksi.
13§ Contact & Career -messut
Yleiskatsaus. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Puhujat. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
14§ NCM
Proposalit. NCM Helsingissä tehtäviä proposaleja pitäisi pohtia.
Kyydit. Malmberg varaa bussiliput 7.11. Facebook-kyselyn perusteella. Jalonen lupasi olla
yhteyksissä niihin osallistujiin, joilta ei ole vielä saatu vastausta kyselyyn. Mikäli joku
matkustaa ELSAn tarjoamien bussivuorojen ulkopuolella, ovat matkat omakustanteisia.
Osallistumismaksut. Jalosen mukaan EH laskuttaa Turulta kaikkien turkulaisten
osallistumismaksut. ET laskuttaa jälkikäteen osallistumismaksut niiltä jäseniltään, joiden
kuluja se ei korvaa.
Huonetoiveet. Jalonen totesi välittävänsä eteenpäin hänelle esitetyt huonekaveritoiveet.
Vision Contest. Lukkarisella ja Malmbergilla on ajatus ET:n Vision Contest -esityksestä.

15§ Pankkiasiat
Raitanen vie pankkiasioita eteenpäin edellisen pöytäkirjan avulla.
16§ Muut esille tulevat asiat
Direktorit. Havia on pyytänyt hallitukseltaan ehdotuksia ja mielipiteitä direktorivalinnoista.
Hakukuulutus julkaistaan seuraavalla viikolla.
Iltapäivystys. Raitanen ja Havia ovat pohtineet, että ELSA voisi varata joka toinen viikko
kabinetin esimerkiksi Proffan Kellarista ja järjestää after work -henkisen tapahtuman. Sopiva
päivä olisi tiistai tai keskiviikko. Mikäli päivänä olisi keskiviikko, voisi tapahtumaa kutsua
iltapäivystykseksi. Ideaa pidettiin kehittämisen arvoisena, mutta luultavasti toteutus menee
ensi vuoden puolelle. Ehdotettiin, että joka toisen viikon sijaan kokoonnuttaisiin kerran
kuukaudessa. Toivottiin, että järjestettäisiin vaihtelevasti esimerkiksi olut- ja viini-iltoja eri
paikoissa.
17§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään 11.11. klo 16.
18§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 11.11.2014
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