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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.05
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 3/2014 pöytäkirja.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Lisättiin kohdaksi 5 puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen.
5§ Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Anna Haipolalle ja Solveig Hagnäsille.
6§ Ilmoitusasiat

Vanhat pöytäkirjat. Raitanen ilmoitti keränneensä tarvittavat allekirjoitukset yhdistyksen
edellisessä ensimmäisessä ja toisessa sääntömääräisessä sekä ylimääräisessä kokouksessa
laadittuihin pöytäkirjoihin.
ELSA International ja Finland tietopankit. Raitanen kertoi laittaneensa yhdistyksen Facebookryhmään linkin kyseisiin tietopankkeihin ja kehotti hallituksen jäseniä tutustumaan tarjolla
olevaan infoon.
Stadgan hallituksenvaihtositsit. Hyvönen ja Lukkarinen edustavat ELSA:a Stadgan
hallituksenvaihtositseillä torstaina 30.1.
Danske Bank -yhteistyö. Raitanen ei ole saanut toistaiseksi vastausta Danske Bankin
edustajalta viestiinsä.
Ulko-oven lukko ja sähköiset avaimet. Toimiston viereinen ulko-ovi on ohjelmoitu olemaan
automaattisesti auki päivystysaikoina. Asiaa hoitava henkilö pyrkii lomansa jälkeen siihen,
että hallituksen sähköiset avaimet saataisiin toimimaan kyseiseen oveen.
Yhteistyö lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Raitanen ei ole saanut vastausta FiMSIC:ille
lähettämäänsä viestiin.
Johanna Kirveskoski saapui kokoukseen.
IPM. Raitanen ilmoitti osallistuvansa San Sebastianissa, Espanjassa 12–17.2. järjestettävään
International Presidents’ Meetingiin.
Ihmisoikeuspäivä. Raitanen ilmoitti osallistuneensa 24.1. Helsingissä järjestettyyn ELSA
Finlandin Lawyers@work: A Day for Human Rights -tapahtumaan ja tavanneensa siellä ELSA
Bremenin edustajan.
Yhdistysrekisteri-ilmoitus. Raitanen kertoi ilmoittaneensa yhdistyksen muuttuneet tiedot
yhdistysrekisteriin.
7§ ELSA Weekend
Hagnäs tiedusteli, ovatko hallituksen jäsenet seuranneet Facebookissa käytyä keskustelua
ELSA Weekend -tapahtumaan liittyen. Hagnäs kertoi, että tapahtumaa oli ideoitu NCM
Turussa. Haipolan mukaan tavoitteena on järjestää NCM:ään verrattuna jäsenystävällisempi
tapahtuma, jossa painotettaisiin kokousten sijaan muuta ohjelmaa. Tapahtumasta halutaan
näkyvä ja sen myötä halutaan korostaa ELSA:a maanlaajuisena verkostona.
Inspiraationlähteenä on toiminut Lakimiesliiton järjestämä SAKKE-tapahtuma.
Käytännössä tapahtumaa organisoisi erillinen OC (Organizing Committee). ELSA Finland
järjestäisi akateemisen ohjelman ja yrityssuhteet. Paikallisryhmä huolehtisi markkinoinnista,
taloudesta, sosiaalisesta ohjelmasta, tilavarauksista sekä majoittumis- ja muista käytännön

järjestelyistä. Tapahtuma on tarkoitus järjestää kerran vuodessa ja ensimmäiseksi
järjestäjäksi Hagnäs ja Haipola ehdottivat ELSA Turkua.
ELSA Weekendin ohjelma koostuisi muun muassa akateemisista olympialaisista, joissa
kilpailulajeina voisivat olla esimerkiksi Contract Drafting, sovittelukilpailu ja
minioikeustapauskilpailu. Asianajotoimistoja pyritään saamaan mukaan siten, että he voisivat
sponsoroida tarjoiluja. AA-toimistot houkuttelisivat myös osallistujia. Tarkoituksena on
opettaa käytännön juristin taitoja.
Ajankohdaksi on kaavailtu 16-18.5. Perjantaina järjestettäisiin baaribileet ja lauantaina
hienompi gaalaillallinen. Tavoitteena olisi, että ensimmäisenä vuonna osallistujia olisi
enintään 50. Tulevaisuudessa tapahtuma on tarkoitus toteuttaa NCM:än laajuisena.
Tapahtuman heikkoudeksi koettiin se, että kun myös Contact & Career -messujen
toimikuntaan tarvitaan ulkopuolista apua, on vaarana, ettei löydy tarpeeksi innokkaita
molempiin toimikuntiin. Konsepti on myös siinä mielessä keskeneräinen, että järjestelyjen
kanssa voi tulla kiire. Uhkana on, ettei tapahtumaan saada osallistujia sekä taloudellinen
tappio.
Idea koettiin kuitenkin erinomaiseksi ja erilaiseksi. Tapahtuman myötä ELSA saisi lisää
näkyvyyttä ja sen myötä olisi helppo houkutella uusia jäseniä ja toimijoita mukaan
yhdistyksen toimintaan.
ELSA Turku ei toistaiseksi päättänyt järjestää tapahtumaa. Järjestämismahdollisuutta
arvioidaan, kun selviää, miten C&C-messuihin liittyvät järjestelyt lähtevät sujumaan.
Mahdollisuutena on myös järjestää tapahtuma ensi vuonna, mikäli tänä vuonna järjestäminen
koetaan ongelmalliseksi.
8§ Direktorivalinta
Director for Academic Activities. Tehtävään on hakenut Pinja Oksanen, joka valittiin tehtävään
yksimielisesti.
Director for ELSA Spirit. Tehtävään on hakenut Perttu Tuuppa, joka valittiin tehtävään
yksimielisesti.
Director for Study Visits. Tehtävään on hakenut Elina Stenroth, joka valittiin tehtävään
yksimielisesti.
Director for ELSA News. Tehtävään ovat hakeneet Tuomas Dahlström ja Juulianna Huusko.
Dahlström valittiin tehtävään yksimielisesti.
Director for Student Trainee Exchange Programme. Tehtävään ovat hakeneet Maria Hakala,
Laura Sainio ja Suvi Kankare. Sainio valittiin tehtävään.
Director for Marketing / IT. Tehtävään ovat hakeneet Elina Lemponen ja Markus Högström.
Högström valittiin tehtävään yksimielisesti.

Director for Fundraising. Tehtävään on hakenut Lauri Havia, joka valittiin tehtävään
yksimielisesti.
Contact & Career -vastaava. Tehtävään ei ole vastaanotettu hakemuksia, joten tehtävään ei
toistaiseksi valittu ketään.
Raitanen ilmoittaa valinnan tuloksista kaikille hakijoille. Hyvönen tiedottaa tuloksista
Facebookissa. Niille, jotka eivät tulleet valituiksi, pyritään mainostamaan mahdollisuutta
osallistua C&C -messujen järjestämiseen.
9§ NCM Rovaniemi
National Council Meeting -tapahtuma järjestetään Rovaniemellä 7-9.3. Ilmoittautumiset tulee
lähettää Jaloselle 24.2. mennessä. Hallitus päättää ELSA Turun jäsenten matkojen ja
osallistumismaksujen korvaamisesta saatuaan tiedon osallistujamäärästä.
Hagnäs ilmoitti, että myöhemmin toimitettava NCM Package sisältää tarkempaa tietoa
tapahtumasta.
10§ Henkilökunnan kahvitus
Kahvitustilaisuus tiedekunnan henkilökunnalle järjestetään 5.2. klo 10-11 Tiedekunnan
kokoushuoneessa, Calonialla. Raitanen kutsuu henkilökunnan tapahtumaan. Käytännön
järjestelyistä ovat vastuussa Hyvönen ja Lukkarinen. Myös Raitanen ilmoitti mahdollisesta
osallistumisestaan.
11§ Academic Activities
Haalarimerkit. Lukkarinen tiedustelee ELSA Staff -haalarimerkkien tilaushintoja.
Karonkka. Myös uudet direktorit kutsutaan karonkkaan, joka järjestetään Raisiossa 8-9.2.
Ohjelmaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Hallitus kokoontuu Lukkarisen luona mahdollisuuksien
mukaan kello 12 ja tapahtuma alkaa kello 14. Karonkassa keskustellaan epävirallisesti siitä,
mitä tapahtumia vuoden aikana halutaan järjestää.
Hagnäs kutsuttiin edustamaan ELSA Finlandia, mutta hän on estynyt osallistumaan
tapahtumaan.
ESN. Erasmus Student Networkin kanssa yhteistyössä järjestetään St. Patrick’s Day -sitsit ja
jatkobileet Lynissä 12.3.
12§ Seminars & Conferences
Study Visit Bonn. Vincent Schnell, ELSA Bonnin edustaja, ei ole vastanut Kirveskosken viestiin.
Kirveskoski toivoo, että Study Visit onnistuu ELSA Bonnin kanssa, jotta ei tule kiirettä löytää
uutta yhteistyökumppania. Noin viisipäiväiset Study Visit -vierailut tullaan järjestämään

syksyllä. ELSA Turun on tarkoitus lähteä Saksaan joulukuun alussa. Kirveskoski on selvittänyt
lentojen hintoja Tampereelta Frankfurtiin.
Ilmoittautuminen pyritään järjestämään fuksiviikon jälkeisellä viikolla. Tapahtumaa varten on
budjetoitu 3000 euroa. Kirveskoski selvittää Schnellin kanssa yhteyksiä lentokentältä
Bonniin. Matkakulut Tampereelle osallistujat kustantavat itse.
ELSA Day. Tarkoitus on järjestää Kirkkotiellä 5.3. poikkitieteellinen nuorisorikollisuusseminaari. Kirveskosken mukaan puhujien hankkiminen on osoittautunut ongelmalliseksi.
Puhujia on yritetty saada muun muassa lastensuojelusta, vankilasta, sovittelutoimistosta,
oikeusministeriöstä, yliopistolta, poliisista ja oikeusaputoimistosta. Tutkija Henrik Elonheimo
Turun yliopistolta on lupautunut puhujaksi.
Mikäli seminaari ei toteudu, pelataan ELSA Legal Triviaa juomapelinä. Hagnäs tarjosi apua
kontaktien löytämiseen. Tapahtumaa ei toistaiseksi markkinoida.
Seminaari Lexin kanssa. Lexin puheenjohtaja Jussi Sjöblom on ilmoittanut, että seminaari voisi
olla mahdollista järjestää yhteistyössä syksyllä. Pohdittiin mahdollisuutta järjestää
esimerkiksi eutanasia-seminaari yhdessä esimeriksi lääketieteen opiskelijoiden kanssa, jotta
tapahtumaan saataisiin enemmän osallistujia.
13§ Student Trainee Exchange Programme
14§ Markkinointi
Esitettiin toive, että hallitusjulisteet saataisiin mahdollisimman pian.
15§ Talous
Tilinkäyttöoikeudet. Malmberg ei ole toistaiseksi saanut tilinkäyttöoikeuksia. Malmberg ja
Raitanen ovat käyneet pankissa hoitamassa asiaa eteenpäin.
Käteiskassa. Käteiskassa on saatu Emmi Lehtiseltä.
Sijoittaminen. Pohdittiin mahdollisuutta luoda sijoitusohjesääntö yhdistykselle, mikä sitoisi
myös tulevia hallituksia. Pankin kanssa pitää selvitellä erinäisiä vaihtoehtoja tarkemmin.
Lyhytaikainen, alle vuoden kestävä, sijoittaminen ei Malmbergin saaman tiedon mukaan ole
järkevää.
15§ Contact & Career -messut
-

16§ Ainejärjestönauhat ja -ruusukkeet
Raitasen mukaan ruusukkeiden minimitilausmäärä on 100 kappaletta. 100 kappaleen tilaus
maksaa 500 euroa, joten ruusukkeita ei tulla tilaamaan. 30 metriä (minimitilausmäärä)
nauhaa maksaa 170–190 euroa.
Turun Yliopiston Ylioppilaskunta on suhtautunut myönteisesti tilaukseen. Paikallisryhmistä
Helsinki ja Rovaniemi eivät olleet kiinnostuneita tilaamaan nauhoja. Tilauksen voisi tehdä
joko yhdistyksenä tai yksityishenkilöinä. Tilaaminen on kuitenkin kallista, joten toistaiseksi
nauhoja ei tilata.
17§ Ulkosuhteet
Raitanen ottaa yhteyttä yritysyhteistyön merkeissä Turun Seudun Osuuspankkiin ja
LähiTapiolaan.
18§ Activity Report
Raitanen kertoi joidenkin paikallisryhmien käytännöstä lähettää ennen hallituksen kokousta
raportti muille siitä, mitä on tehnyt viikon aikana. Raporttien lähettäminen koettiin turhaksi,
koska Facebookissa ja kokouksissa tulee käytyä läpi samat asiat.
19§ Toimiston avaimen lokero
Raitanen ilmoitti huomanneensa lokerojen päädyssä lapun, jossa kehotettiin ilmoittamaan
muun muassa tiedot avaimen haltijasta. Haipolan mukaan asia on jo hoidettu Ahotuvan
toimesta. Raitanen tiedustelee Ahotuvalta, onko asia kunnossa. Jalonen siivoaa turhat paperit
pois lokerosta.
20§ META (muut esille tulevat asiat)
Yhteistyö Lexin kanssa. Raitanen ei ole saanut valmennuskurssivastaavilta vastausta siihen,
miksi ELSA:n dia on poistettu lukioesittelyistä.
OYOP. Raitanen on lähettänyt viime vuoden OYOP:in hallitukselle muokattavassa muodossa.
Toimintasuunnitelma esitellään ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa helmimaaliskuussa. Raitanen toivoi hallituksen paneutuvan asiaan ja suunnitelmassa näkyvän
omaa ajattelua.
Tarkoitus on esittää tavoitteita, joihin pyritään vuoden aikana. Tavoitteiden toteutumista
seurataan syksyllä pidettävässä tilannekatsauksessa.
ICM Malta. Hakuaika International Council Meeting -tapahtumaan päättyy 2.2. Raitanen aikoo
hakea tapahtumaan ja kehotti lämpimästi hallitusta lähettämään hakemuksia. Hagnäs
muistutti, että tapahtumasta saa inspiraatiota ja tietoa ELSA:sta. Tapahtumaa pyritään
markkinoimaan vielä ennen hakuajan umpeutumista.

Study Visit Umeå. Matkoja ei tällä hetkellä voida varata, koska Malmbergilla ei ole
tilinkäyttöoikeuksia.
21§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.2. kello 14.15.
22§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.55.
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