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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.04 ja toivotti seuraavan vuoden hallituslaiset
tervetulleeksi seuraamaan kokousta.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirja 31/2014.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Lisättiin kohdaksi 5 Kokouksen järjestäytyminen ja hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella.
5§ Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus vuoden 2015 hallitusta
edustaneille Jussi Väätäiselle, Emmi Simoselle ja Noora Wilénille.
6§ Ilmoitusasiat
Doodle. Raitanen muistutti, että mikäli seuraavan kokouksen ajankohta päätetään sopia
Doodle-kyselyn avulla, tulee siihen vastata mahdollisimman pian, jotta kokousaika saadaan
päätettyä ajoissa.
TYYn kuulumisia.
Kirjastomuutto. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Tiedotus. TYYn tiedottajalle on annettu palautetta tiedotusongelmiin liittyen, mutta
palautteeseen ei ole saatu vastausta.
ELSA Finlandin kuulumisia. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
OYOP- ja kehityskeskustelut. Raitanen totesi, etteivät keskustelut ole edenneet ja pyysi
sopimaan keskusteluajankohdista.
Nordic Officers’ Meeting. Raitanen ilmoitti itsensä lisäksi Havian ja Malmbergin edustaneen
Turkua Nordic Officers’ Meeting -tapahtumassa. Myös EF:n edustus tapahtumassa oli hyvä, ja
suomalaisia oli ruotsalaisten jälkeen eniten. Raitanen oli tyytyväinen workshoppien
tehokkuuteen.
Markkinointimateriaalit. Raitanen esitteli ELSA Uppsalan markkinointitarkoituksessa
hankkiman kondomin ja totesi, että Turku voisi hankkia vastaavanlaisia tuotteita. Lukkarinen
ja Hyvönen totesivat, että Turussa vastaavanlaisten tuotteiden hankkimisesta keskusteltiin
aiemmin, mutta silloin ajatus torjuttiin. Hyvönen totesi, että tuotteita on edelleen mahdollista
tilata ja lisäsi, että tuotteet saattaisivat olla hyvä markkinointikeino fuksiviikolla.
7§ Academic Activities
Pikkujoulusitsit. Lukkarinen totesi pikkujoulusitsien järjestelyjen sujuvan hyvin. Mäkitalo
ilmoitti olevansa vapaaehtoinen keittiöön Elina Ryyminin, Perttu Tuupan ja Pinja Oksasen
lisäksi. Paikkojen uskotaan riittävän kaikille halukkaille. Lukkarisen mukaan hyvä
osallistujamäärä olisi 40 turkulaista ja 10 puolalaista. Puolalaisten majoittajat saavat liput
sitseille jonon ohi. Emma Kause ja Jussi Raitanen toimivat laulunjohtajina.
ELSA Day. ELSA Day -verenluovutukseen on Lukkarisen mukaan ilmoittautunut viisi henkilöä.
Lukkarinen toivoo lisää ilmoittautumisia.
8§ Seminars & Conferences
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

9§ Student Trainee Exchange Programme
Mäkitalon
mukaan
STEP-harjoittelupaikat
julkaistiin
edellisenä
sunnuntaina.
Harjoittelupaikkoja on yhteensä 103. Mäkitalo kertoi jakaneensa Countdown-päivityksiä
sosiaalisessa mediassa ahkerasti. Kiinnostuneilta hakijoilta on jo tullut sähköpostikyselyjä,
vaikka hakuaika ei ole edes alkanut. Mäkitalo selvensi, että harjoittelupaikkoja kohtaan on
kyllä kiinnostusta, mutta valituksi tuleminen on epävarmaa. Yhtä hakua kohden Suomesta on
tullut hakemuksia 20–30 kappaletta. Mäkitalo ja Simonen markkinoivat STEP-hakua
Calonialla seuraavalla viikolla. Raitanen totesi STEPin ongelmana olevan edelleen, ettei
harjoittelijoille makseta kaikissa maissa elinkustannukset kattavaa palkkaa.
10§ Markkinointi
Markkinoitavat tapahtumat. Hyvönen kertoi markkinoineensa pikkujoulusitsejä ja ELSA Day verenluovutusta. Pikkujoulusitseistä on tulossa myös juliste. Hyvönen totesi tarvitsevansa
lisätietoja puolalaisten ohjelmasta Turussa, mikäli sitä halutaan markkinoida jäsenille.
Tapahtumakalenteri. Keskusteltiin siitä, pitäisikö ELSAssa Lexin tapaan tapahtumavastaavan
päivittää nettisivujen tapahtumakalenteria. Högströmin mielestä tämä ei ole tarpeen, koska
Turulla on oma IT-direktori. Lukkarisen mukaan vuoden 2015 tapahtumien päivämääriä voisi
olla mahdollista lisätä tapahtumakalenteriin jo lähiaikoina. Seuraavaa hallitusta kehotettiin
pohtimaan tapahtumia ja niiden ajankohtia ensi vuoden osalta ajoissa, sillä niiden käytännön
toteuttaminen vie yllättävän paljon aikaa.
Twitter. Twitter-tilin käyttöönottoa ei kannatettu alkuvuodesta. Hyvönen totesi, että ELSA
Turulle voisi luoda käyttäjätunnuksen, sillä moni yhdistys käyttää Twitteriä. Twitterille
saattaa olla enemmän käyttöä parin vuoden päästä.
Vaihtarilista. Hyvönen kertoi, että aikanaan vaihto-opiskelijoita varten on olemassa
sähköpostilista, jota ELSA ja Lex ovat aikanaan käyttäneet tiedotuskanavana. Listaa ei ole
käytetty viime vuosina, mutta Hyvösen mukaan lista olisi hyvä aktivoida uudelleen. Raitanen
piti hyvänä ideana lisäpanostusta vaihtareihin ja muistutti, että seuraavan hallituksen olisi
hyvä laatia vaihtaristrategia.
11§ Talous
Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat kuitit:
PERUSTE
Keksejä toimistolle
Keksejä toimistolle

SUMMA
3,19 euroa
7,36 euroa

HYVÄKSYTTÄJÄ
Johanna Mäkitalo
Jenni Jalonen

ESN/St. Patrick’s Day -sitsit. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
AA-budjetti. Keskusteltiin siitä, kuinka paljon AA:n tuloista ja menoista kuluvana vuonna.

12§ ELSA News
Dahlström on ilmoittanut Kansainvälinen oikeus -teemaisen numeron 3/2014 olevan nyt
jaossa. Högström pyytää Dahlströmiltä lehden nettiversion. Talousaiheinen numero 4/2014
ilmestyy joulukuussa sisältäen mm. Iina Kuustosen haastattelun. Dahlströmin mukaan
messulehti ilmestyy myös joulukuussa. Messulehteä varten tulisi myydä lisää mainoksia
yrityksille.
13§ Contact & Career -messut
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
14§ NCM
NCM Helsingin proposalit käsitellään seuraavassa kokouksessa. Jalosen mukaan turkulaisille
pitäisi riittää sitsipaikkoja, mikäli kaikki täyttävät Emmi Kemppaisen lähettämän lomakkeen.
Osallistumismaksut laskutetaan jälkikäteen niiltä, joiden osallistumista ET ei korvaa. Jalonen
lataa NCM:n työskentelymateriaalit Facebook-ryhmään, sillä jostain syystä kaikki eivät ole
niitä vastaanottaneet. Vision Contest -harjoituksista sovitaan tarkemmin FB-ryhmässä, josta
löytyvät myös mm. bussiaikataulut.
15§ Pankkiasiat
Raitanen kertoi menevänsä seuraavana päivänä allekirjoittamaan sopimuksen yhdessä
Malmbergin kanssa.
16§ Transitio
Vuoden 2015 budjetti ja toimintasuunnitelma tulisi laatia. Hallitus 2014 antaa perustellut
budjettiehdotuksensa. Budjettia laadittaessa esimerkiksi Study Visit -kohteen olisi hyvä olla
tiedossa. Simonen totesi budjetin kertovan paljon yhdistyksen toiminnasta, joten jokaisen
hallituksen jäsenen tulee perehtyä siihen huolella. Toimintasuunnitelman osalta todettiin, että
sen olisi hyvä olla edeltäjäänsä parempi. Muistutettiin hallitusta siitä, että testamentteihin
tulisi kirjata mahdollisimman tarkkaan kaikki ilmitulleet, hyvät ideat onnistunutta ensi vuotta
ajatellen.
17§ Direktorivalinnat vuodelle 2015
Hakemuksia ei ole vielä tullut, minkä oletetaan johtuvan pitkästä hakuajasta. Jäsenistöä tulee
muistuttaa siitä, että hakuaika on käynnissä. Tiedossa on monta henkilöä, jotka aikovat hakea
direktoreiksi. Vanha hallitus valitsee direktorit uuden hallituksen ehdotuksen pohjalta.
Ensi vuonna hallitusvaalia varten laaditaan Kähmintälista. Hyvönen muistutti, että myös
direktorit tulee perehdyttää kunnolla tehtäviinsä. Esimerkiksi ELSA Newsin osalta transitio
olisi hyvä hoitaa mahdollisimman pian, jotta ELSA News 1/2015 voisi ilmestyä aiemmin.
Pestistä riippuen perehdytys kuuluu joko vanhalle direktorille tai uudelle hallituslaiselle.
Havia huomautti, että viime kädessä perehdytys on kuitenkin hallituksen 2014 vastuulla.

18§ Muut esille tulevat asiat
ISV. Malmberg selvensi, että viime vuonna ISV-matkaa varten saatiin hyvin avustusta mm.
EU:lta. Wiléniä pyydettiin ottamaan yhteyttä Anna Haipolaan ja Laura Väänäseen matkan
järjestämiseen liittyen.
Fuksipipari. Fuksipipari-haalarimerkki oli tarkoitus tilata toogien rahoittamiseksi. Toogat on
kuitenkin jo hoidettu, joten ELSA voisi toteuttaa idean ensi vuonna. Elina Ryymin voi
suunnitella merkin jo ennen joulua. Hyvönen ehdotti merkin lanseerausta vasta seuraavalla
fuksiviikolla. Wilén kuitenkin huomautti merkin idean liittyvän juuri fukseihin 2014.
NCM Turku. Huomautettiin, että myös NCM Turun tilaa kannattaisi pohtia jo nyt, sillä
viimekertainen tila, Soiniemi, on liian pieni, mikäli osallistujia on NCM Helsingin tapaan yli
sata. Tapahtuman ajankohta päätetään seuraavalla viikolla Finlandin kokouksessa.
Ajankohdan on tärkeintä käydä Turulle ja olla tiedossa ajoissa. Todennäköisesti tapahtuma
tullaan järjestämään 27.–29.3. Osallistumismaksu voi olla maksimissaan 40 euroa
viikonlopulta.
19§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään 26.11. klo 8.
20§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 26.11.2014
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