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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.17.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokousten 7/2014 ja 8/2014 pöytäkirjat yksimielisesti.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
5§ Ilmoitusasiat

Yhteistyö lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Raitanen ilmoitti tavanneensa maanantaina
FiMSIC:n Piia Gyntherin. Keskustelun myötä syntyi ajatus syksyllä järjestettävästä yhteisestä
seksuaalivähemmistöjä koskevasta seminaarista ja baaribileistä.
Lexin vuosijuhlat, lahja. Raitanen muistutti, että jokaisen osallistujan tulee suorittaa
osallistumismaksu itsenäisesti 1.3. mennessä. Malmberg on maksanut osallistumistuen
ELSA:a edustaville hallituslaisille. Högström huolehtii lahjasta.
Alayhdistyskoulutukset. Dahlström osallistuu 26.2. ja Malmberg 27.2. järjestettävään
koulutukseen.
ICM. Raitanen muistutti, että osallistumismaksu tule maksaa 28.2. mennessä. Raitanen ilmoitti
tiedustelleensa dekaani Jukka Mähöseltä, voisiko tiedekunta tukea osallistumista ELSA:n
NCM- ja ICM-tapahtumiin. Mähösen mukaan asiasta tulisi keskustella johtoryhmässä.
Mähönen tiedusteli myös arvioitua kustannusvaikutusta. Vaihtoehtona on anoa tukea
yhdistyksenä tai henkilökohtaisesti. Tukea voitaisiin myös hakea pelkästään kansainvälisiä
tapahtumia varten. Raitanen vastaa Mähösen tiedusteluun.
Malmberg poistui kokouksesta 14.31.
6§ ELSA News
Dahlström kertoi lähettäneensä tarjouspyynnön mustavalkoisista ja värillisistä lehdistä
Newprintille, KMG:lle, Multiprintille ja Painosalamalle. KMG ei ole vastannut tarjouspyyntöön.
Multiprintin tarjous on 1515 euroa, Newprintin 1372 euroa ja Painosalaman 1180 euroa.
Dahlström on jatkoneuvotellut Painosalaman kanssa, koska heidän tarjouksensa oli edullisin.
Neuvottelut ovat onnistuneet hyvin ja niiden tuloksena Dahlström on saanut hintaa alaspäin.
Painosalaman lopullinen tarjous on 790 euroa. Tarjoukseen sisältyy mainosoptio, jonka myötä
jokaisesta julkaistavasta Painosalaman mainoksesta on mahdollisuus saada 20–30 euroa
alennusta.
Dahlströmin mukaan paino kannattaa ehdottomasti hoitaa Painosalaman kautta edullisen
hinnan vuoksi. ELSA News:in vuosibudjetti on 750 euroa. Pidettiin todella hyvänä asiana, että
lehti ilmestyy jatkossa värillisenä. Dahlströmin mukaan painolaadun pitäisi olla hyvä, koska
Painosalama painaa useita muitakin ainejärjestölehtiä.
Painosopimusta ei allekirjoiteta. Lehtien painosta sovitaan numero kerrallaan.
Päätettiin yksimielisesti hoitaa paino Painosalaman kautta.
Dahlström vierailee Painosalamassa Hyvösen kanssa.
Ensimmäisessä numerossa esitellään hallitus ja direktorit. Esittelyt tulee lähettää
Dahlströmille viikon 9 aikana. Muut jutut tulee toimittaa 1.3. mennessä, ellei muunlaisesta
järjestelystä Dahlströmin kanssa ole sovittu.

Dahlström poistui kokouksesta 14.44.
7§ Yhdistyksen 1. sääntömääräinen kokous
Kokous järjestetään 31.3. klo 16 Calonialla, luentosalissa 2. Hallitus toivoo, että viime vuoden
hallitus saisi toiminnantarkastajaltaan lausunnon kokoukseen mennessä, jotta vastuuvapaus
voidaan myöntää.
Raitasen mukaan esityslistalla tulee olemaan sääntömuutoksia koskien äänestämistä
tilanteissa, jolloin hallituspaikkaan on vain yksi hakija. Toinen muutosehdotus koskee sitä,
pitäisikö direktorit valita yhdistyksen 3. sääntömääräisessä kokouksessa, jolloin myös he
aloittaisivat toimikautensa vuoden vaihteessa. 1. sääntömääräisessä kokouksessa käydään
asioista keskustelua ja mahdollisista sääntömuutoksista päätetään myöhemmin.
Jalonen pyytää kokoukseen sihteerin ja Raitanen puheenjohtajan viime ja tämän vuoden
hallituksen ulkopuolelta.
8§ Käyttäjätunnukset
Havialla on tunnukset Solenoidi-tietokantaan, joka sisältää ulkosuhdetietokannan,
yhteydenottolupapyyntölomakkeen ja perustiedot paikallisryhmistä. Raitanen pyysi
hallituslaisia luomaan itselleen g-mail-osoitteet 2.3. mennessä ja lähettämään ne hänelle.
Raitanen lähettää tunnukset Solveig Hagnäsille, jotta hallituslaiset saavat oikeudet
tietokantaan. Myös direktorit voivat tehdä tunnukset halutessaan.
Tunnukset olisi hyvä luoda myös Elsawikiin ja Elsa Forumiin.
9§ Opetussuunnitelma
Kirveskoski hoitaa asiaa IV-matkaan ja Hagnäs oikeustapauskilpailuun liittyen. Lukkarinen
pyytää Finlandilta lisätietoja syksyn esseekilpailusta ja lähettää tiedot Salmiselle.
Sainio poistui kokouksesta 15.03.
Raitanen on kysynyt Almut Meyerilta mahdollisuutta saada opintopisteitä Study Visit matkasta ja odottaa tältä vastausta.
Päätettiin käsitellä kohtana 10§ Academic Activities ja kohtana 11§ National Council Meeting
Rovaniemi.
10§ Academic Activities
St. Patrick’s Day. Tapahtuman markkinointi on onnistunut hyvin. Mikäli Lexin kv-viikon
vieraat päästetään jatkobileisiin ilmaiseksi, Lexiltä vaaditaan vastineeksi bileiden
markkinointia. Lexille ilmoitetaan päätöksestä, kun asiaan on saatu ESN:n mielipide.
Ilmaiseen pääsyyn olisivat oikeutettuja 40 nimilistalla olevaa kv-vierasta. Jos ESN ei suostu
järjestelyyn, voidaan kv-vieraat vähentää ELSA:n lipputuloista.

Malmberg saapui kokoukseen 15.10.
ESN on esittänyt, että sitsilippuja myydään 15 eurolla jäsenille ja 20 eurolla ei-jäsenille.
ELSA:n mielestä 20 euroa on kallis hinta sitsilipusta, joten ELSA saattaa myydä lippuja
halvemmalla myös ei-jäsenille. Hintaan sisältyy haalarimerkki ja pääsy jatkobileisiin. Sekä
ELSA:lle että ESN:lle on varattu 30 paikkaa. Lukkarisen mukaan menot ovat noin 500 euroa,
tapahtuma tulee jäämään hieman tappiolle.
Sitsejä on tarkoitus markkinoida seuraavassa sunnuntaimailissa. Lipunmyynti aiotaan
järjestää keskiviikkona Calonialla.
Lippu jatkobileisiin maksaa 3 euroa. Nopeimmille hinta sisältää haalarimerkin.
Hyvönen kehotti markkinoimaan tapahtumaa ”face to face” myös ei-oikkareille ja kutsumaan
kavereita Facebook-tapahtumaan.
11§ National Council Meeting Rovaniemi
Tapahtumaan on lähdössä 9 hallituslaista/ direktoria ja 2 jäsentä. Päätettiin korvata
osallistumismaksut hallituksen ja direktorien osalta. Jäsenten osallistumismaksujen
korvaamisesta päätetään seuraavassa kokouksessa Malmbergin tiedusteltua Lauri
Vaihemäeltä, korvaako Finland Alisa Murajan osallistumismaksun.
Malmberg ilmoitti ostaneensa hallituksen ja direktorien junaliput.
Päätettiin yksimielisesti ehdottaa tapahtumassa Anna Haipolaa ELSA Finlandin presidentiksi
kaudelle 2014-2015.
Vision Contest on Malmbergin vastuulla. Jalonen luo Doodle-keskustelun, jonka pohjalta
päätetään, milloin esitystä harjoitellaan. Esityksen sisällöstä keskustellaan Facebookissa.
Jalonen ilmoitti, että Leirikarissa on mahdollisesti valmiina pelkät tyynyt, jolloin mukaan tulee
ottaa omat lakanat ja peitto tai makuupussi. Local drinkiä tarjotaan workshopeissa, joten sitä
on otettava mukaan vähintään pullo / workshop.
12§ Seminars & Conferences
Study Visit. Raitanen tarjoutui lähettämään viestin ELSA Passaun Christophille mahdolliseen
Study Visit -yhteistyöhön liittyen. Mikäli Passau ei ole kiinnostunut yhteistyöstä, pyritään
yhteistyökumppania etsimään ICM:stä. Hallitus toivoo, että Study Visit pystytään järjestämään
tänä vuonna. Vaihtoehtona ovat myös Pohjoismaat, mitään maata ei ole suljettu pois tässä
vaiheessa. Hyvönen huomautti, että myös Haipolalla on hyviä kontakteja mm. Itävallassa.
ELSA Day. Kirveskoski on saanut yhteensä 30 ilmoittautumista, mitä pidettiin hyvänä
määränä. Ilmoittautumisia toivotaan kuitenkin vielä lisää. Stenroth ja Oksanen vastaavat

ruoasta. Tapahtumassa tarjotaan pizzaa, salaattia ja patonkia. Juomaksi tarjotaan viiniä, myös
alkoholiton vaihtoehto pyritään järjestämään.
Tuuppa saapui kokoukseen 15.39.
Kirveskoski on ehdottanut, että pöydille laitettaisiin kertakäyttöliinat ja kynttilöitä. Malmberg
huomautti, että vuonna 2014 puhujalahjoihin on käytettävissä 200 euroa. Hallituksella ja
direktoreilla on tapahtumassa läsnäolovelvollisuus.
13§ Student Trainee Exchange Programme
Ei tiedotettavaa.
14§ Markkinointi
Hyvönen kertoi markkinoinnin keskittyvän tällä hetkellä ELSA Day ja St Patrick's Day tapahtumiin.
ELSA Day. Raitanen kertoi lähettäneensä TLKS:lle tietoa ELSA Daysta. Raitanen tiedustelee
Kirveskoskelta, voidaanko ilmoittautumisia ottaa vastaan ilmoittautumisajan päätyttyä, sillä
TLKS välittää tiedon uutiskirjeensä muodossa eteenpäin vasta 4.3. ELSA Day -julisteita on
jäänyt muutama ylimääräinen, muut on jaettu kampusalueelle. Julisteita voi viedä hyville
paikoille tai pyytää Hyvöstä viemään.
Hallitusjuliste. Hallitusjuliste on toimitettu Stadgalle. Raitanen toimittaa julisteen Lexille ja
kirjoittaa saatekirjeen sen mukaan.
15§ Talous
Vuoden 2013 sääntömuutoksen rekisteröintimaksu. Raitasen mukaan Saara Ahotupa on tehnyt
sääntömuutoksen hyväksymistä ja maksamista vaille valmiiksi. Asia pitäisi hoitaa loppuun
pian, koska kyse on jo viime vuonna tehdyistä sääntömuutoksista ja käsittelyaika saattaa
osoittautua pitkäksi.
Päätettiin, että Raitanen voi maksaa rekisteröintimaksun.
Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat kuitit:
HYVÄKSYTTÄJÄ
Noora Hyvönen
Antti Malmberg
Johanna Mäkitalo
Elena Lukkarinen
Elena Lukkarinen

PERUSTE
Multiprint: Hallitus- ja ELSA
Day -julisteet
C&C: Postimerkit laskuihin
Keksejä toimistolle
Matkakulut, hankintoja
kevään tapahtumiin
Karonkka: ruoat ja juomat

SUMMA
24,80 euroa
14 euroa
6,24 euroa
282 euroa
103,70 euroa

16§ Contact&Career -messut
Malmberg ehdotti Contact&Career -messujen direktoriksi Elina Lemposta, joka valittiin
tehtävään yksimielisesti. Tarkemmasta vastuunjaosta messutoimikunnassa Havian ja
Lemposen välillä sovitaan myöhemmin.
Lemposen toivotaan esittäytyvän seuraavassa kokouksessa. Högström lisää Lemposen tiedot
nettisivuille.
Päätettiin järjestää palaute- ja kehityskeskustelu messuihin liittyen uuden ja vanhan
toimikunnan kesken. Jalonen luo ajankohdasta Doodle-kyselyn Facebookiin.
17§ Ulkosuhteet
Osuuspankki. Raitanen ja Malmberg vierailevat Turun Seudun Osuuspankissa 5.3. Tarkoitus
on kartoittaa mahdollista yhteistyötä. Raitasen mielestä ELSA:n pankkiasiat voisi jatkossa
hoitaa Osuuspankin kautta, mikäli OP ehdottaa yhteistyötä. OP ei ilmeisesti ole halukas
lähtemään mukaan ELSA:n yksittäisiin tapahtumiin.
Malmbergin mielestä asiasta oli ennenaikaista keskustella, koska yhteistyöstä ei ollut vielä
keskusteltu. Malmberg haluaisi vaihtaa pankkia aikaisintaan vuodenvaihteessa. Malmberg
kertoi olleensa tyytyväinen nykyisen pankin toimintaan ja kyseenalaisti Raitasen motiivin
vaihtaa pankkia. Raitanen kertoi kokevansa, että pankinvaihto voisi helpottaa jatkossa
esimerkiksi oikeuksien saamista. Malmbergin mukaan hankaluudet oikeuksien saamisessa
ovat johtuneet heikosta transitiosta.
Högström ehdotti, että pankkia vaihdettaisiin, kun vanhalle hallitukselle on myönnetty
vastuuvapaus. Raitanen kannatti ajatusta.
Sovittiin, että mahdollisesta pankinvaihdosta päätetään, kun Raitanen ja Malmberg ovat
käyneet tapaamassa OP:n edustajia.
LähiTapiola. LähiTapiola on ilmoittanut tukevansa opiskelijoita TYY:n
pääyhteistyökumppanina. LähiTapiola ei halua rahallista yhteistyötä, mutta on lupautunut
tarvittaessa avustamaan asiantuntemuksellaan ja tilojen käytöllä. LähiTapiola ei myöskään
tässä vaiheessa osannut vielä ottaa kantaa siihen, haluaako se olla mukana seuraavilla C&Cmessuilla. Raitanen tiedustelee, millaista pankkiyhteistyötä LähiTapiola voi tarjota.
18§ One Year Operational Plan
Raitanen on koonnut osuuksittain laaditut suunnitelmat yhteen ja lähettäneensä
suunnitelman hallitukselle. Yhteiseen osuuteen ei ole toistaiseksi puututtu. Muokkauksia voi
vielä tehdä, OYOP hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
19§ META (Muut esille tulevat asiat)

Tulevat fuksit ja tuutoritoiminta. Raitanen kehotti hallitusta ja direktoreja hakemaan
tuutoreiksi. Hyvönen ilmoitti hakevansa tiedekunnan tuutoriksi.
20§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Jalonen luo aiheesta Doodle-kyselyn Facebookiin.
21§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.29.
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