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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30.
2§ Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Mäkitalo yksimielisesti kokouksen sihteeriksi.
Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Anna Haipolalle.
3§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Ei pöytäkirjoja hyväksyttävänä.

5§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Lisättiin kohdaksi 8 Jäsenrekisteri, kohdaksi 9 Coaching ja kohdaksi 16b Varainkeruu.
Hyväksyttiin muutokset esityslistaan yksimielisesti.
6§ Ilmoitusasiat
Kyykkä. Kirveskoski osallistui Akateemisen Kyykän MM-kilpailuihin 15.2.
Yhteistyö lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Raitanen kertoi jatkavansa työtä yhteistyön
edistämiseksi.
Lexin vuosijuhlat, lahja. Keskusteltiin lahjaideoista. Högström ehdotti lahjaksi kaiverrettua
lakikirjaa. Sovittiin alustavasti, että hankitaan lahjaksi lakikirja ja että Högström alkaa hoitaa
asiaa.
Alayhdistyskoulutukset. Raitanen pahoitteli, ettei ollut ilmoittanut hallituksen jäsenille TYY:n
alayhdistyskoulutuksista,
jotka
ovat
jo
ehtineet
alkaa.
Alayhdistyslehtien
toimittajatapaaminen sekä Talouden ja kirjanpidon perusteet -koulutustilaisuudet
järjestetään lähitulevaisuudessa, ja niihin aiotaan osallistua.
Toimistopäivystykset. Lista kevään toimistopäivystyksistä löytyy Facebookista. Keksit ovat
loppuneet toimistolta, joten seuraavien toimistopäivystäjien täytyy hankkia niitä lisää ennen
seuraavaa päivystystä.
Vappusoudut. Pyritään kasaamaan joukkue vappusoutuihin.
ICM. Raitanen muistutti, että tukien hakeminen tulee tehdä hyvissä ajoin. Tukia ICM-matkaa
varten tulee hakea 2.3. mennessä.
IPM. Raitanen edusti Suomea ja ELSA Turkua IPM:ssä, joka järjestettiin 12.-16.2. San
Sebastianissa, Espanjassa. Yleisesti ottaen matka meni hyvin. Raitanen huomioi, että ELSA:n
kansainvälisissä tapahtumissa ja niiden osanottajakunnassa ei tule tarpeeksi selkeästi esille
se, että tapahtumat ovat myös jäsenistöä varten, eivät ainoastaan hallituksien jäsenille.
Study Visit Uumajaan. Study Visit Umeå järjestettiin 13.-17.2. Kukaan läsnä olevista ei
osallistunut matkalle. Haipola kertoi kuulleensa positiivisia kommentteja matkan
järjestelyistä vastuussa olleelta Vilma Kiiluselta.
Summer Law Schoolit. Ensi kesän Summer Law Schoolien markinointi on alkanut. Haipola
kertoi yleistietoa tapahtumista. Esille nousi se seikka, että muiden kansainvälisten
tapahtumien tapaan jäsenistön osallistuminen on vähäistä ja suurin osa osallistujista on
ELSA-aktiiveja, mitä pidetään harmillisena. Haipolalta voi tiedustella lisää Summer Law
Schooleista.

7§ Yhdistyksen 1. sääntömääräinen kokous
Sääntöjen mukaan 1. sääntömääräinen kokous on järjestettävä helmi-maaliskuussa.
Esityslista on toimitettava vähintään viikkoa aikaisemmin ilmoitustaululle.
Käytiin keskustelua sopivasta ajankohdasta. Sovittiin alustavasti, että kokous järjestetään
31.3. klo 16 myöhemmin ilmoitettavassa tilassa. Raitanen huolehtii esityslistan
toimittamisesta.
Kokouksen ajankohta lisätään nettisivuille ja tapahtumakalenteriin markkinointitiimin
toimesta. Haipola huomautti, että myös edellisen hallituksen olisi hyvä olla edustettuna
kokouksessa.
8§ Jäsenrekisteri
Hyväksyttiin yksimielisesti Perttu Tuuppa ELSA Turun jäseneksi.
9§ Coaching
Raitanen avasi keskustelun aiheesta. Haipola kertoi yleistietoa coaching-toiminnasta. ELSA
Finland on pyytänyt jokaista paikallisjärjestöä vastaamaan kolmeen pohdintakysymykseen
coaching-toimintaan liittyen. Coachingista aiotaan mahdollisesti laatia oma kohta NCM
Decision Bookiin, ja ELSA Finland haluaa etukäteen kartoittaa paikallisjärjestöjen mielipiteitä
ja kokemuksia coachingiin liittyen.
Keskusteltiin seuraavista kysymyksistä ja koottiin niihin seuraavat vastaukset.
1) Miten coaching on toteutunut tähän mennessä? Voitte mainita sekä hyvät ja huonot puolet.
ELSA Turun coachin Anna Haipolan aktiivisuus ja läsnäolo ELSA Turun toiminnan
näkökulmasta on ollut hyvää, ja häntä pidetään hyvin helposti lähestyttävänä. Häneen on
helppo ottaa yhteyttä tarvittaessa, ja hän pitää myös itse aktiivisesti yhteyttä hallitukseen.
Hallituksen kokouksissa, joissa Haipola on ollut läsnä, hän on käyttänyt puheoikeuttaan
ahkerasti, joskus kokouksen sujvuuden kannalta liikaakin.
Coachin tehtävänkuva, coachingin toteutuminen käytännössä ja tilanteet, joissa coachiin olisi
tarkoitus ottaa yhteyttä, ovat olleet hallitukselle hieman epäselviä.
2) Mikä on mielestänne mielekäs rooli coachille omassa paikallisryhmässäsi? Eli minkälaista
apua/läsnäoloa toivotte coahcilta?
Toivomme, että coach olisi läsnä tarvittaessa. Jatkuvaan läsnäoloon toiminnassa ja
esimerkiksi hallituksen kokouksissa coachia on turha velvoittaa. Ainakin yhdistyksen
sääntömääräisissä kokouksissa coachin olisi hyvä olla mukana.

Coachin toivotaan toimivan helposti lähestyttävänä linkkinä ELSA Turun ja ELSA Finlandin
välillä. Yleinen yhteydenpito sujuu jouhevasti coachin kautta. Tiettyyn ELSA:n osa-alueeseen
liittyvä kommunikaatio Turun ja Finlandin välillä on kuitenkin edelleen helpointa hoitaa
olemalla suoraan yhteydessä kulloinkin kyseessä olevaan Finlandin hallituksen jäseneen, ei
ainoastaan coachiin.
Koemme erittäin hyvänä asiana sen, että coachimme asuu itsekin Turussa. Coachin
lähestyttävyyteen ja coaching-suhteeseen vaikuttaa hyvin paljon se, että coach on
konkreettisesti lähellä, häneen saa vaivattomasti yhteyden ja hänet on helppo tarvittaessa
tavata henkilökohtaisesti, nopeallakin varoitusajalla.
3) Millainen coaching-toiminta olisi mielestänne epäonnistunutta?
Epäonnistunutta coachingia olisi ainakin se, jos coaching kehittyisi siihen suuntaan, että
toimintaa saneltaisiin ylhäältä päin. Olisi lisäksi coaching-suhteen toimivuuden kannalta
haitallista, jos coach olisi vaikeasti lähestyttävä, passiivinen tai vaikeasti tavoitettavissa.
10§ Opetussuunnitelma
Mahdollinen IV-matka. Tänä vuonna IV-matkaa ei tulla järjestämään. Sovittiin, että ajatusta
mahdollisesta tulevasta matkasta pidetään yllä, ja Kirveskoski lupautui ottamaan yhteyttä
tiedekuntaan asiaan liittyen. Almut Meyerin kanssa on myös keskusteltu, ja sovittiin, että
keskustelua yhteistyöstä saksan opetukseen liittyen jatketaan. Raitanen lupautui
keskustelemaan Meyerin kanssa mahdollisesta SV-matkasta ja siitä, onko osallistujien
mahdollista saada matkasta opintopisteitä.
Oikeustapauskilpailut. Kilpailujen järjestäminen ei kuulu ELSA Turulle, vaan ELSA Finlandille,
ja ELSA Finlandin Hagnäsiin on oltu yhteydessä asiasta.
Esseekilpailu. Lukkarinen huomautti, että esseekilpailu lähestyy ja että sitä pitäisi alkaa
markkinoida melko pian. Kilpailun suosiota haluttaisiin nostaa aikaisemmasta. Mietittiin, että
tiedekunnan opintoneuvojaan Lina Keräseen kannattaisi ottaa yhteyttä asian tiimoilta.
Sovittiin, että Lukkarinen hoitaa yhteydenoton.
11§ National Council Meeting Rovaniemi
Läsnä olevista hallituksen jäsenistä ja direktoreista Havia, Hyvönen, Högström, Kirveskoski,
Lukkarinen, Mäkitalo ja Raitanen ilmoittivat osallistuvansa maaliskuun NCM:iin. Lisäksi osa
niistä hallituksen jäsenistä ja direktoreista, jotka eivät olleet läsnä kokouksessa, osallistuu.
Tarkka osallistujamäärä ei ole tiedossa.
Aikataulut ja hinnat. Sekä kevään Rovaniemen että syksyn Helsingin NCM-matkoihin on
budjetoitu yhteensä 1300 euroa. Alustavasti on puhuttu, että hallitus ja direktorit
matkustaisivat Rovaniemelle yhdessä yöjunalla ja että matkoihin käytettäisiin korkeintaan
1000 euroa. Kirveskoski huomautti, että lentomatka saattaisi olla jopa junamatkaa halvempi.

Päätettiin yksimielisesti, että yhdistys maksaa NCM Rovaniemelle osallistuvien hallituksen
jäsenten ja direktorien matkakustannukset.
Päätettiin yksimielisesti, että Malmberg saa hankkia NCM:iin lähtijöille junaliput. Jos
Malmberg löytää junamatkoja halvemmat lentoliput, hän voi hankkia vaihtoehtoisesti ne.
Todennäköisesti päädytään junalippuihin.
Jos lähtijä haluaa istumapaikan sijaan
makuupaikan junasta, hän ostaa itse lippunsa, minkä jälkeen yhdistys korvaa ostetun lipun
hinnasta halvimman mahdollisen matkalipun hinnan verran.
Haipola totesi, että ELSA Rovaniemen hallitus on perinteisesti saanut tiedekunnaltaan
rahoitusta NCM-matkoja varten. Mietittiin mahdollisuutta toimia samoin myös Turussa.
Haipola ilmoitti, että NCM Package ei ole vielä ilmestynyt.
12§ Academic Activities
KW-ilta. Lukkarinen ilmoitti, että KW-ilta järjestetään 11.4. Kirkkotiellä.
13§ Seminars & Conferences
Study Visit Bonniin. Yhteydenpito Bonniin on ollut hieman epämääräistä Bonnin
yhteyshenkilön epäsäännöllisen vastailun takia. Kirveskoski jatkaa omaa aktiivista
yhteydenpitoaan Bonnin suuntaan ja pyrkii saamaan SV:n järjestettyä.
ELSA Day. ELSA Dayn ohjelma on varmistunut. Kirveskoski on saanut tähän mennessä
kymmenen ilmoittautumista sähköpostiinsa, mihin ollaan hyvin tyytyväisiä. Lisää
ilmoittautumisia odotetaan. Aktiivinen tapahtuman markkinointi on aloitettu.
Kirveskoski toivoo, että onnistuneen seminaarin järjestämisen jälkeen tapahtumakonsepti
”Viiniä, pizzaa ja X” voitaisiin vakiinnuuttaa tapahtumavalikoimaan. Ajatusta pidettiin hyvänä.
Kirveskoski kehotti kaikkia hallituksen jäseniä ja direktoreita osallistumaan ELSA Dayn
ohjelmaan. Hallitukselta ja direktoreilta sähköposti-ilmoittautumista seminaariin ei
välttämättä tarvita.
Kirveskoski mietti, kannattaisiko hänen kutsua tiedekunnan rikosoikeuden professorit ja
apulaisprofessorit sekä mahdollisesti myös muita aihealueesta kiinnostuneita henkilökunnan
edustajia seminaariin. Ajatusta kannatettiin ja sovittiin, että Kirveskoski lähettää kutsun.
Tuuppa saapui kokoukseen klo 15.30.
Kireskoski mietti, aiotaanko seminaarille järjestää jonkinlaista jatko-ohjelmaa joko
Kirkkotiellä tai jossakin muualla. Ajatusta jatkoista kannatettiin.
Vahvitus Kirkkotien varaamisesta ELSA Dayta varten on saatu. Vuokrasopimusta ei ole vielä
tehty. Varmaa tietoa siitä, onko vuokrasopimukset aiemmin tehty yhdistyksen nimissä vai
yksityishenkilönä, ei ole. Asiaa päätettiin tiedustella edellisen hallituksen AA-vastaavalta.

Todennäköisesti joku yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavista käy allekirjoittamassa
vuokrasopimuksen lähiaikoina.
14§ Student Trainee Exchange Programme
Mäkitalo ilmoitti, että tammikuun STEP-haun tuloksia on alkanut tulla näkyviin ELSA
Internationalin nettisivuille. Mäkitalo on lähettänyt kaikille Turusta STEP-haun tehneille
sähköpostitse tiedot ja ohjeet valintaprosessin tuloksiin liittyen.
15§ Markkinointi
Hallitusjuliste. Julistevaihtoehdot löytyvät Facebookista, missä niihin on voinut tutustua.
Koska juliste toimitetaan Lexille, Stadgalle, ilmoitustaululle ja omalle toimistolle, olisi
järkevää, että vastaanottajien näkökulmasta sekavia, kansainvälisiä nimikkeitä ei julisteessa
käytettäisi. Sen sijaan julisteessa olisi hyvä käyttää selkeitä ja ymmärrettäviä suomenkielisiä
nimikkeitä. ELSA Internationalin puolesta on ohjeistettu, että nimikkeiden tulee olla
kauttaaltaan yhtenäisiä. Tätä linjaa ei pidetty täysin perusteltuna.
Päätettiin yksimielisesti valita julistevaihtoehdoista se, jossa vastuualueet on kirjoitettu
suomenkielisiä nimikkeitä käyttäen.
ELSA Day. Aktiivinen markkinointi on aloitettu. Hyvönen esitteli valmista mainosjulistetta.
Julisteita on tilattu kymmenen kappaletta ja julisteet levitetään opiskelijoiden nähtäville.
Tilaisuutta on markkinoitu myös sähköpostitse, ja sähköpostimarkkinointia aiotaan jatkaa
lähettämällä viestejä muiden tiedekuntien sähköpostilistoille sekä Åbo Akademin puolelle.
ELSA Dayn ohjelmasta on lisäksi luotu Facebook-tapahtuma. Hyvönen kannusti hallituksen
jäseniä ja direktoreita ahkeraan face to face -markkinointiin jäsenistölle.
St. Patrick’s Day. Mainosjulisteita on tilattu 30 kappaletta. Lukkarinen lähettää Hyvöselle
tietopaketin tapahtumasta, jonka perusteella Hyvönen kokoaa markkinointiviestin
opiskelijoille.
Lawyers@Work: Danske Bank. Ekskursiota markkinoidaan, kun se on ajankohtaisempi.
Contact & Career -vastaava. Hyvönen on yrittänyt mainostaa C&C-vastaavan tehtävää
muutamalle varteenotettavalle henkilölle, mutta heiltä ei ole kuulunut tähän mennessä
lainkaan vastausta.
16§ Talous
Study Visit Uumajan budjetti. Päätettiin yksimielisesti myöntää 30 euroa osallistujaa kohden
eli yhteensä 150 euroa SV Uumajan lähtijöille aktiviteettien rahoittamiseksi matkalla.
Varainkeruu. Mediakortti on lähes valmis.

17§ ELSA News
Dahlström ilmoitti, että lehden suunnittelu on hyvällä mallilla. Facebookissa on käyty
keskustelua kevään lehtien sisällöstä ja tehtäväjaosta juttujen kirjoittamiseen liittyen.
Ensimmäinen numero ilmestyy maaliskuun puolivälissä. Lehden kantava teema on oikeus ja
media. Juttujen kirjoitusvastuuta on suurelta osin saatu jaettua. Kirveskoski lupautui
kirjoittamaan ”Kahvitauon knoppitrivia” -osuuden. Olympialaisista kertovan jutun
kiirjoitusvastuuta ei ole vielä jaettu. Eveliina Vaanela on toimittanut C&C-jutun Dahlströmille.
Dahlström lähettää hallituksen jäsenille ja direktoreille muutamia kysymyksiä ja vastausten
ohjepituuden ”Hallitus ja direktorit esittäytyvät” -palstaa varten.
Dahlström ehdotti, että lehteen haastatellaan jotakuta tiedekunnan edustajaa, ja että
tiedekunnan edustajan haastattelu olisi hyvä vakiinnuttaa perinteiseksi juttumuodoksi myös
tuleviin lehtiin. Ajatusta pidettiin hyvänä.
Jutut tulee toimittaa Dahlströmille 1.3. mennessä.
18§ Contact & Career –messut
C&C-direktoria etsitään edelleen.
19§ Ulkosuhteet
Raitanen on ottanut yhteyttä LähiTapiola Varsinais-Suomeen, Turun Seudun Osuuspankkiin,
Liedon Osuuspankkiin (POP Pankki) sekä Asianajotoimisto Auraan ja tiedustellut
yhteistyöhalukkuutta. Vastauksia yhteydenottoihin odotetaan.
20§ One Year Operational Plan
Suunnitelmien tulee olla valmiita sunnuntaihin 23.2. mennessä. Osa-aluekohtaiset
suunnitelmat kootaan yhteen seuraavassa kokouksessa.
21§ Muut Esille Tulevat Asiat
Haalarimerkit. Lukkarinen on selvittänyt ELSA Staff -merkkien hintoja. Varteenotettavia
tilausvaihtoehtoja oli kaksi, 50 tai 100 kappaleen tilaus. Päätettiin yksimielisesti tilata 100
kappaletta merkkejä. Lukkarinen hoitaa tilauksen.
C&C-messujen jatkoille osallistuneille luvatut, kadoksissa olleet haalarimerkit pitäisi hakea
Monkeysta. Högström lupautui hakemaan merkit seuraavana päivänä.

Tulevat fuksit ja tuutoritoiminta. Raitanen muistutti käynnissä olevasta tuutorihausta ja
kannusti kaikki hakemaan tuutoritehtäviin. Usea läsnäolija ilmoitti harkitsevansa asiaa.
Mietittiin, onko Åbo Akademin puolella tuutoritoimintaa, johon ELSA Turun edustus voisi
lähteä mukaan. Mietittiin myös, että Åbo Akademin fukseille kanattaisi jakaa ELSA Newsin
fuksinumeroa. Högström selvittää asiaa.
Muusiainen. Keskusteltiin muusiaisesta ja rastisuunnitelmista. Todennäköisesti ELSA Turun
rastilla järjestetään Twister-juomapeli.
22§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 26.2. klo 14.15. Kokoustila ilmoitetaan
myöhemmin.
23§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa __.__.2014
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VP STEP, kokouksen sihteeri

