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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.08.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirja 30/2014.
Noora Hyvönen saapui 16.10.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

5§ Ilmoitusasiat
TYYn kuulumisia.
Kirjaston muutto. TYYn alayhdistyslistan kautta on tiedusteltu, kiinnostaisiko ELSAa
auttaa ylipiston kirjaston muutossa. Työ pitäisi sisällään mm. kirjojen aakkostamista
marras-joulukuussa. Läsnäolleiden kesken ilmeni kiinnostusta projektia kohtaan, joten
Raitanen pyytää lisätietoja asiaan liittyen. Havia tiedustelee uudelta hallitukselta, onko
heillä kiinnostusta auttaa.
Tiedotus. Raitanen on ilmoittanut TYYlle, ettei ELSA ole ollut tyytyväinen heidän
tiedotukseensa mm. kokousten osalta. ELSA kaipaa hallituslaisten sähköpostilistaa
puheenjohtajalistan rinnalle.
Alayhdistysilmoitus. Raitanen totesi, että alayhdistysilmoitus pitäisi laatia.
Abipäivä. Abipäivä järjestetään 15.1. klo 9-13. Sovittiin, että ELSA pitää ständiä
tapahtumassa saadakseen näkyvyyttä. Havia koordinoi asiaa. Dahlström lupasi mennä
avuksi. ELSA tulee ilmoittaa tapahtumaan ensi vuonna. Ständipaikat ryhmitellään
tiedekunnittain.
OYOP- ja kehityskeskustelut. Raitanen ilmoitti käyneensä pari keskustelua lisää ja suositteli
keskusteluja myös direktoreille. Raitanen pyysi, että loputkin ottaisivat häneen yhteyttä
ajankohdan sopimiseksi.
6§ Academic Activities
Pikkujoulusitsit. Osallistujamäärää ei rajata, mutta paikalle mahtuu enintään 60 hlöä.
Puolalaisia vieraita on 10, joten laulunjohto toteutetaan englanniksi. Raitanen toimii
laulunjohtajana. Toiseksi laulunjohtajaksi halutaan naispuolinen henkilö. Myös keittiöön
kaivataan vapaaehtoisia.
ELSA Day. Lukkarisen mukaan DL ilmoittautumisille on 20.11. Toistaiseksi hän on saanut vain
yhden ilmoittautumisen. Facebook-tapahtumassa moni on ilmoittanut osallistuvansa vain
kannattaakseen ajatusta.
7§ Seminars & Conferences
SV Krakova. Oksasen mukaan SV Krakova onnistui hyvin. Ohjelmaa oli järjestetty runsaasti.
Matkan aikana käytiin mm. Auschwitzin keskitysleirillä ja modernin taiteen museossa.
Ainakin muutama osallistuja aikoo majoittaa oman majoittajansa Turussa. Puolalaisille on
laadittu alustava ohjelma ja varattu tutustuminen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuskierrokselle
mahtuu myös turkulaisia. Ensimmäisenä iltana mennään TYYn saunalle ja viikon aikana
käydään myös Turun linnassa. Lukkarinen ehdotti osallistumista Joulumarkkinoille. Torstaina
pidetään Pikkujoulusitsit. Lauantain ohjelma ei ole vielä selvillä, mutta suunnitelmissa on joko
Ruissalo, Megazone tai vapaa-aikaa. Puolalaiset lähtevät kotiin sunnuntaina puolenpäivän
aikaan. Hyvösen mukaan Ville Jokiranta on ilmoittanut olevansa halukas majoittamaan.

SV Bergen. Study Visit Bergeniin ei onnistu vuonna 2015, koska Bergen on jo laatinut
budjettinsa. Study Visitin toteutetaan mahdollisesti vuonna 2016.
FiMSIC-seminaari. Seminaari järjestetään 28.1. Stenrothin mukaan jatkopaikaksi on kysytty
Marilyniä.
8§ Student Trainee Exchange Programme
Student Hunting lähestyy. Mäkitalo kertoi jakaneensa Countdownia sosiaalisessa mediassa.
STEP-paikkoja on mainostettu myös Sunnuntaimailissa. Hakuaika on 16.11.–16.12.
Erimittaisia harjoittelujaksoja on tarjolla keväästä 2015 syksyyn 2015. Mäkitalo päivystää
seuraajansa Emmi Simosen kanssa Calonian aulassa parina päivänä 24.11.–30.11. ja
mainostaa paikkoja opiskelijoille.
9§ Markkinointi
Hyvönen kertoi markkinoineensa ELSA Daytä, Pikkujouluja ja STEP-paikkoja.
Hyvösen mukaan ELSA Rovaniemi on kokeillut maksullista Facebook-markkinointia, josta
Jaakko Rastas kertoo tarkemmin NCM Helsingissä. Palvelu ei ole kovinkaan kallis, joten sitä
saatettaisiin hyödyntää messuihin liittyen. Normaalitapahtumissa maksullisesta
markkinoinnista ei uskota olevan hyötyä, koska kohdeyleisö eli oikeustieteilijät tavoitetaan
kutsumalla heidät Facebook-tapahtumiin.
10§ Talous
Hyväksyttiin yksimielisesti seuraava kuitti:
PERUSTE
NCM: Bussiliput
Tku-Hki-Tku / Onnibus

SUMMA
Kohta poistettu. Täydellinen
pöytäkirja toimistolla.

HYVÄKSYTTÄJÄ
Jenni Jalonen

Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
11§ ELSA News
Dahlström kertoi ELSA Newsin 3/2014 menevän painoon seuraavana päivänä ilman Iina
Kuustosen haastattelua, joka julkaistaan numerossa 4/2014. Numeron 4/2014 jutut on
päätetty ja lehti ilmestyy ennen Pikkujouluja.
12§ Contact & Career -messut
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

13§ NCM
Proposalit. Havian mukaan Anna Haipola aikoo tehdä ehdotuksen siitä, että NCM:n
osallistumismaksu voisi olla enintään 40 euroa.
Osallistumismaksut.
osallistumismaksut.

Päätettiin

yksimielisesti

korvata

hallituksen

ja

direktorien

Matkakulut. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Osallistujamäärä. Jalosen mukaan turkulaisia osallistuu NCM:ään lähes yhtä paljon kuin
helsinkiläisiä. Sitsipaikat ovat käytännössä täynnä.
Sääntömuutokset. NCM:n työskentelymateriaalin pitäisi saapua ennen seuraavaa kokousta.
Sääntömuutokset käsitellään seuraavassa kokouksessa, jota ennen kaikkien tulee tutustua
muutosehdotuksiin.
14§ Pankkiasiat
Raitanen skannaa pöytäkirjan liitteineen pankkiin ja tilit avataan joulukuussa.
15§ Transitio
Toimintasuunnitelma. Raitanen lähettää kaikille toimintasuunnitelman ja oma osio tulee
käydä läpi seuraajan kanssa. Toimintasuunnitelma hyväksytään kolmannessa
sääntömääräisessä kokouksessa.
Budjetti. Seuraajan kanssa tulee käydä keskustelu budjetista. FM ja BEE laativat budjetin
käytyjen keskustelujen pohjalta. Malmberg korosti, että korotukseen on oltava painava
peruste, mikäli koko budjettia ei ole käytetty vuonna 2014.
Kolmas sääntömääräinen kokous. Kolmas sääntömääräinen kokous järjestetään 8.12. klo 17.
Transitioristeily. Malmberg on maksanut transitioristeilyn laivayhtiölle.
16§ Direktorivalinnat vuodelle 2015
Hallitus 2015 on päättänyt, mitä direktoreja se haluaa valita toimikaudekseen. Direktorihaku
alkaa kuluvalla viikolla ja hakuaika päättyy 7.12. Fundraising-direktorin tilalle valitaan
yrityssuhteista vastaava ulkosuhdedirektori.
17§ Muut esille tulevat asiat
Pöytäkirja. Jalonen kertoi huomanneensa virheitä toisen sääntömääräisen kokouksen
pöytäkirjassa. Virheet korjataan.

Gradututkimus. Janina Rautio on tiedustellut, voisiko ELSA markkinoida hänen
gradututkimustaan jäsenilleen. Hyvönen totesi, ettei tutkimus liity ELSAan. Sovittiin, ettei
tutkimusta markkinoida ainakaan toistaiseksi.
18§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Jalonen laatii Doodle-kyselyn, jonka pohjalta päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
19§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa ____.11.2014
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