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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.17 ja toivotti erityisesti uudet direktorit lämpimästi
tervetulleeksi.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 4/2014 pöytäkirja.
Kirveskoski saapui kokoukseen.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Lisättiin kohdaksi 18 Toimistopäivystykset ja kohdaksi 19 Korjaus edelliseen pöytäkirjaan.

Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti.
5§ Ilmoitusasiat
Yhteistyö lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Raitanen ilmoitti lähettäneensä uuden viestin
FiMSIC:n puheenjohtajalle, Antti Frimanille.
Toimiston avaimen lokero. Saara Ahotupa on ilmoittanut tarvittavat tiedot tiedekunnalle.
Jalonen siivoaa lokeron.
Stadgan hallituksenvaihtositsit. Lukkarinen, Hyvönen ja Högström osallistuivat Stadgan
hallituksenvaihtositseille ja veivät yhdistyksen uudelle hallitukselle lahjan ELSA:lta.
Osallistuneiden mukaan sitseillä oli hauskaa ja ELSA:sta välitettiin hyvä kuva Stadgalle.
ELSA Finlandin illanvietto. Lukkarinen ilmoitti illanvieton sujuneen hyvin.
Tiedekunnan kahvitus. Tiedekunnan henkilökunnalle järjestettiin kahvitustilaisuus 5.2.
Tilaisuus oli onnistunut, vaikkakin saadun ennakkotiedon mukaisesti dekaanikokouksen
vuoksi dekaani Jukka Mähönen ja varadekaani Jussi Tapani olivat estyneitä saapumaan
paikalle. Tiedekunnan hallintopalveluyksikköä edustivat tutkimus- ja
jatkokoulutussuunnittelija Mirkka Ruotsalainen ja opintoneuvoja Lina Keränen. Paikalla oli
myös lehtori Almut Meyer.
Hallinto oli kehottanut ELSA:n hallitusta ja direktoreja hakemaan tiedekunnan ja vaihtoopiskelijoiden tuutoreiksi. Raitanen ilmoitti kannattavansa ajatusta, jotta ELSA-henkeä ja tietoutta saataisiin levitettyä. Meyer oli suhtautunut ELSA:an hyvin positiivisesti.
Keskusteltiin mahdollisuuksista järjestää saksan kielen valinnainen kurssi Study Visit Bonnin
yhteydessä. Kirveskoski ilmoitti ELSA Finlandin järjestävän valinnaista kurssia Puolan
matkansa yhteyteen. Meyer voisi myös auttaa hakemaan apurahaa Bonnin matkaa varten.
Kirveskoski lupasi ottaa vastuun tähän liittyvistä asioista.
Hallitus pyrkii olemaan kevään aikana aloitteellinen, jotta seuraavaan kaksivuotiseen
opetussuunnitelmaan saataisiin kirjattua yhteistyössä toteutettavia kursseja.
Yhteydenotot. Raitanen muistutti, että mikäli hallitus tai direktorit ovat yhteyksissä
paikallisiin toimijoihin, tulee yhteydenotoista ilmoittaa Raitaselle. Maanlaajuisiin
yhteydenottoihin tulee pyytää lupa Solveig Hagnäsilta.
Pöytäkirjat. Jalonen ilmoitti Högströmin lisänneen alkuvuoden kokouspöytäkirjat nettisivuille.
Jatkossa uudet pöytäkirjat pyritään lisäämään nettisivuille mahdollisimman pian sen jälkeen,
kun ne on hyväksytty.
6§ Direktorit esittäytyvät
Hallitus ja direktorit ilmoittivat kukin nimensä ja tittelinsä.
7§ Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteristä päätettiin yksimielisesti poistaa seuraavat yli 10 vuotta sitten jäseneksi
liittyneet Päivi Palmu, Heli Pere, Marianna Mustalammi ja Saija Niemi.
Yhdistyksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin yksimielisesti Sofia Helminen, Anna-Maria Huldén,
Antti-Pekka Manninen, Markku Tervo, Pernilla Siggberg, Tuuli Nurmi, Timo Lavi ja Mari
Peltoniemi.
8§ ELSA Weekend
Finland on pyytänyt Turkua järjestämään noin 50 henkilölle ELSA Weekend -tapahtuman 16.–
18.5.2014. Turku ei ole luvannut toistaiseksi järjestää tapahtumaa. Raitanen selvensi
direktoreille, että perjantaina tarkoitus olisi järjestää akateemista ohjelmaa sekä baaribileet ja
lauantaina gaala. Finland hoitaisi akateemisen ohjelman ja Turku kaiken muun.
Majoitus olisi hyvä järjestää hotellissa, koska tapahtumat ovat keskustan alueella.
Hotellimajoitus saattaa kuitenkin olla liian kallis. Ongelmana on myös se, saadaanko
järjestelytoimikuntaan tarpeeksi henkilöitä, koska myös CC-messujen järjestäminen vie
voimavaroja. Järjestämisessä on kova työ ja ajankohtana toukokuu on huono, koska moni on
jo kesätöissä.
Tapahtuma vaatii paljon markkinointia, puskaradion kautta tapahtumaa voidaan alkaa
mainostaa jo nyt. Visio ei ole vielä tarpeeksi selkeä ja suunnittelutyön koettiin lähteneen
liikkeelle liian myöhään. Tapahtumaa ei ole budjetoitu. Raitanen ilmoittaa Finlandille, että
näillä resursseilla emme voi järjestää tapahtumaa tänä vuonna.
Turku toivoo, että asiasta käytäisiin keskustelua NCM Rovaniemen yhteydessä. Idea on
erittäin hyvä. Turku on halukas järjestämään tapahtuman ensi vuonna ja nykyinen hallitus
aloittamaan suunnittelutyön syksyllä.
9§ NCM Rovaniemi
Raitanen tiedusteli, ketkä ovat lähdössä 7.-9.3. Rovaniemellä järjestettävään NCMtapahtumaan. Raitanen kertoi suunnitelleensa, että torstaina lähdetään yöjunalla ja takaisin
Turussa ollaan maanantaiaamuna. Tapahtumaan tulee ilmoittautua 24.2. mennessä Jaloselle.
ELSA Turku korvaa ainakin hallituksen osalta matka- ja osallistumiskulut. Direktoreita
kannustettiin osallistumaan tapahtumaan. Raitanen tiedustelee VR:ltä ryhmälippua.
10§ Academic Activities
Karonkka. Hallituksenvaihtotapahtuma järjestetään 8.-9.2. Lukkarisen vanhempien luona klo
14 alkaen. Myös direktorit ovat tervetulleita tapahtumaan. Lukkarinen ostaa perjantaina
ruokatarvikkeet. Tapahtumaan on ilmoittautunut 16 henkilöä. Lukkarinen laittaa
varustelistan Facebook-tapahtumaan. Raisioon mennään joko takseilla tai autoilla.
Lawyers@Work. Danske Bank -excursio järjestetään 27.3. kello 15.

Vappubileet. ELSA järjestää jatkot 28.4. Lynissä Lexin päiväsitseille.
St Patrick's Day. 12.3. järjestetään sitsit ja baaribileet Lynissä yhteistyössä ESN:n kanssa.
11§ Seminars & Conferences
Study Visit Bonn. Kirveskoski ilmoitti, ettei ole saanut vastausta ELSA Bonnin Vincent
Schnelliltä.
ELSA Day. ELSA Turku järjestää seminaarin teemalla "Pizzaa, viiniä ja nuorisorikollisuutta"
Kirkkotiellä 5.3. kello 17 alkaen. Tapahtumaan tulevat puhujiksi Henrik Elonheimo ja Turun
vankilan nuoriso-osaston esimies. Kolmatta puhujaa etsitään yhä.
12§ Student Trainee Exchange Programme
Mäkitalo ilmoitti, että seuraavana vuorossa on Job Hunting.
13§ Markkinointi
Hallitusjuliste. Hyvönen ilmoitti ottavansa kuvat direktoreista kokouksen jälkeen. Pukukoodi
smart casual, jotta kuvista saadaan yhdenmukaiset. Kuvat päivitetään nettisivuille ja juliste
tehdään viikolla 6. Hyvönen pyrkii tekemään julisteesta värillisen ja selkeän.
Ilmoitustaulu. Hyvönen on lisännyt ilmoitustaululle tapahtumakalenterin kevään osalta.
Syksyllä laitetaan uusi kalenteri. Kalenteriin voi lisätä tapahtumia käsin niiden varmistuttua.
Facebook. Lukkarinen on päivittänyt ELSA Turun kansikuvan.
Instagram. Hyvönen pyysi direktoreita seuraamaan käyttäjää elsaturku Instagramissa. Tilin
salasanan löytää Facebook-ryhmästä. Kaikki saavat julkaista kuvia harkintansa mukaan.
Tiedottamisen ohjeet. Hyvönen on lähettänyt tiedottamiseen liittyviä ohjeita direktoreille.
Ohjeissa kerrotaan muun muassa siitä, mitä tietoja tapahtumien markkinoinnin yhteydessä
tulee ilmoittaa.
Nettisivut. Kaikki nettisivuihin liittyvät asiat, kuten ilmoitukset toimimattomista linkeistä, voi
lähettää Högströmille. Raitanen kehotti Högströmiä muuttamaan nettisivuja vapaasti
helppokäyttöisemmiksi. Tapahtumat pyritään lisäämään tapahtumakalenteriin heti
päivämäärien varmistuttua.
ELSA Finland. Todettiin, että kommunikointi Finlandin kanssa ei ole toiminut toivotulla
tavalla. Hyvönen saa tiedon markkinoitavista tapahtumista useiden eri väylien kautta ja
esimerkiksi Baltic Sea Exchange -tapahtumasta tuli tieto vasta ilmoittautumisajan alkamisen
jälkeen. Hyvönen pyytää Finlandia kiinnittämään asiaan huomiota.
14§ Talous

Kuitit. Malmberg muistutti, että mikäli jotain ostetaan omissa nimissä, tulee ostosta aina ottaa
kuitti, jossa näkyy ALV:in määrä eriteltynä. Lähtökohtaisesti ELSA ei korvaa mitään ilman
tositetta. Kuittilomakkeisiin tulee merkitä peruste, summa ja hyväksyttäjäksi hallituksen
jäsen.
Käteiskassa. Malmberg pyrkii tuomaan käteiskassan toimistopäivystyksiin siltä varalta, että
joku ostaa haalarimerkkejä tai haluaa liittyä jäseneksi käteisellä.
Vuosijuhlatuki. Lex ry:n vuosijuhlissa ELSA:a edustavat Malmberg, Mäkitalo, Hyvönen,
Lukkarinen ja Raitanen. Myönnettiin yksimielisesti osallistumistukea jokaiselle 40 euroa.
15§ Contact&Career- messut
Messujen järjestäminen on taloudellisesti erittäin tärkeä asia. CC-direktoria ei ole toistaiseksi
löydetty. Käytiin läpi syitä, jotka johtivat siihen, ettei messuja järjestetty tammikuussa 2014
yhteistyössä KKOY:n kanssa.
Osallistuneilta yrityksiltä saatiin pääsääntöisesti positiivista palautetta. Asiat, joihin ei oltu
tyytyväisiä, ovat korjattavissa. Messujen tuotosta ei ole varmuutta. Kyse on yhteisestä
projektista, joten toivottavaa on, että hallitus ja direktorit osallistuisivat mahdollisuuksiensa
mukaan messujen järjestämiseen. Messuja varten valitaan erillinen järjestelytoimikunta (OC).
Heti, kun CC-direktori on valittu, aletaan hoitaa yritysyhteydenottoja. Mikäli direktoria ei ole
valittu helmikuun loppuun mennessä, ottavat vetovastuun Havia ja Malmberg. Hyvönen
tiedustelee Janina Sarkilta ja Elina Lemposelta halukkuutta messujen järjestämiseen
yhteisvastuullisesti.
Messut saatetaan järjestää jatkossa pelkkinä lakimessuina. Yhtenä vaihtoehtona on järjestää
kaksipäiväiset messut isommassa paikassa.
16§ Ulkosuhteet
Raitanen ottaa yhteyttä Turun seudun Osuuspankkiin, paikalliseen LähiTapiolaan sekä
Turussa sijaitseviin asianajotoimistoihin yritysyhteistyöhön liittyen. ELSA Turku pohtii
mahdollisuutta vaihtaa pankkia, mikäli hintavertailu osoittaa, että nykyinen yhteistyö ei
kannata. Yritysyhteistyössä on paljon parantamisen varaa.
17§ OYOP (One Year Operating Plan)
Osa-alueiden toimintasuunnitelmat tulee laatia 23.2. mennessä. Yhteinen osuus laaditaan
viikolla 9. Raitanen välittää viime vuoden toimintasuunnitelman direktoreille. Suunnitelmassa
asetetaan tavoitteita itselle. Myös direktorit voivat osallistua suunnitelman laatimiseen.
Suunnitelman tulee olla valmis ennen NCM Rovaniemeä.
18§ Toimistopäivystykset

Jalonen luo kyselyn kevään toimistopäivystyksiin liittyen. Vuorot pyritään jakamaan siten,
että päivystämässä on kaksi henkilöä kerrallaan, hallituksen jäsen ja direktori.
19§ Korjaus edelliseen pöytäkirjaan
Korjataan pöytäkirjaan 2/2014 kuittien hyväksyttäjäksi Malmberg siltä osin, kun
hyväksyttäjänä on mainittu muu kuin hallituksen jäsen.
20§ META (Muut esille tulevat asiat)
ICM. Raitanen ja Lukkarinen ovat hakeneet ICM Maltalle. Ilmoittautumisaika on päättynyt.
Study Visit Umeå. Matka on varattu ja maksettu.
Muusiaiset. Lex on tiedustellut ELSA:lta halukkuutta järjestää muusiaisrasti 6.3. Tuuppa ja
Stenroth vastaavat rastin järjestämisestä.
Vaihto-opiskelijoiden jäsenyys. Lähtökohtaisesti vaihto-opiskelijoiden tulee liittyä ELSA:n
jäseniksi kotiyliopistoissaan, jolloin heitä kohdellaan jäseninä myös ELSA Turussa.
21§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään 10.2. kello 16.
22§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 10.2.2014
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