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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.03.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirja 32/2014.
Elina Stenroth saapui 8.04.

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 Elina Ryyminille ja Noora Wilénille.
6§ Ilmoitusasiat
TYYn kuulumisia. Raitanen ilmoitti TYYn järjestävän itsenäisyyspäivänä soihtukulkueen. ELSA
ei osallistu kulkueeseen, koska yhdistyksellä ei ole lippua. Raitanen kehotti halukkaita
osallistumaan kulkueeseen yksityishenkilöinä.
ELSA Finlandin kuulumisia. Raitasen mukaan EF ei ole päättänyt NCM Turun ajankohtaa,
mutta erittäin todennäköisesti tapahtuman ajankohta tulee olemaan 27.–29.3.
Tuomas Dahlström saapui 8.06.
OYOP- ja kehityskeskustelut. Raitasen mukaan uusia keskusteluja ei ole käyty.
BEE-Skype. Puheenjohtajat olivat Raitasen mukaan käsitelleet Skype-kokouksessaan NCM:ssä
tehtäviä proposaleja. Malmberg ehdotti, että paikallisryhmien äänimäärät tulisi suhteuttaa
jäsenmäärään tai taseeseen. Tämä voisi kannustaa paikallisryhmiä tehokkaampaan
jäsenrekrytointiin. Raitanen muistutti, että sääntömuutosehdotukset olisi jo pitänyt tehdä,
mutta korosti, että seuraava hallitus voi esittää asiaa Turussa.
7§ Academic Activities
Pikkujoulusitsit. Lukkarinen oli sitä mieltä, ettei Pikkujoulusitseille tarvitse kutsua
yhteistyöyhdistysten hallituksia, sillä ensisijaisesti KW-ilta on tätä tarkoitusta varten. Ainakin
Lexillä on omat hallitusetkot, jolloin osallistujia tuskin edes tulisi. Ilmaisia sitsilippuja ei
anneta kenellekään. Kirveskoski muistutti, että laulunjohdon tulisi olla edes puoliksi
englanniksi ja totesi, että laulujen joukossa olisi kiva olla myös englanninkielisiä kappaleita.
ELSA Day. Lukkarinen toivotti jokaiselle hyvää ELSA Day:tä. Verenluovutukseen osallistuu
noin 12 henkilöä kello 13 myöhemmin samana päivänä. Hyvönen lupasi ottaa tapahtumasta
kuvia ja lähettää ne Oskari Korhoselle.
8§ Seminars & Conferences
Kirveskosken mukaan puolalaiset tulevat Turkuun joulukuussa. Majapaikkaongelma on
ratkennut aktiivisten osallistujien ansiosta ja ohjelmaa laaditaan parhaillaan. Minttuexcun

järjestäminen on osoittautunut hankalaksi, koska Kirveskoski ei ole saanut yhteyttä
tehtaaseen.
Markus Högström saapui 8.16.
Kirveskosken mukaan puolalaiset saavat Lexin pikkujouluihin omat 10 lippua, jolloin heidän
ei tarvitse osallistua kenenkään seuralaisena. Torstai-iltapäivän osalta ohjelma on vielä auki.
9§ Student Trainee Exchange Programme
Mäkitalon mukaan Student Hunting on käynnissä. Mäkitalo ja Emmi Simonen päivystivät
maanantaina Calonian aulassa ja kiinnostuneita oli kohtuullisen mukavasti. Mäkitalo ja
Simonen päivystävät toisen kerran myöhemmin samana päivänä klo 10. Päivystyksistä on
mainittu myös Lexinfossa, jolloin kiinnostuneita on tavoitettu enemmän. Edelliseen hakuun
verrattuna parempaa on Mäkitalon mukaan nyt se, että kaikkien hakemusten oikeellisuus
tarkistetaan jälleen – vaikkakin tästä aiheutuu STEP-vastaavalle lisää työtä.
10§ Markkinointi
Markkinointitiimi laatii Pikkujoulusitseistä julisteen myöhemmin samana päivänä.
11§ Talous
Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat laskut:
PERUSTE
Jäsenmaksu ELSA Finlandille
ELSA News 3/2014

SUMMA
HYVÄKSYTTÄJÄ
Kohta poistettu. Täydellinen Antti Malmberg
ptk toimistolla.
Kohta poistettu. Täydellinen Antti Malmberg
ptk toimistolla.

Malmbergin mukaan ESN on luvannut toimittaa pyydetyt kuitit.
Uudet jäsenet. Kohta poistettu. Täydellinen ptk toimistolla.
Keskusteltiin siitä, pitäisikö uusien jäsenten osalta tarkistaa, opiskelevatko he oikeustieteitä.
Hyvösen mukaan Lex tarkistaa asian Lakimiesliitolta. Jalosen mielestä tarkistaminen olisi
turhaa, sillä vain hyvin harvan liittyneen jäsenyys evättäisiin tällä perusteella.
12§ ELSA News
Dahlströmin mukaan vuoden kolmas lehti on ilmestynyt ja sitä on jaettu mukavasti.
Dahlström työstää tällä hetkellä vuoden viimeistä lehteä sekä messulehteä. Dahlström kiitti
Raitasta, Haviaa ja Mäkitaloa lehtien oikolukemisesta kuluneen vuoden aikana. Kirveskoski
kirjoittaa viimeiseen lehteen Study Visit Krakovasta. Juttua varten saa kuvia Wiléniltä.

Högström pyysi Dahlströmiä toimittamaan 3/2014 lehden nettiversion Dropboxiin. Lehteen
on toivottu juttua jäsenmaksun maksamiseen liittyvistä muutoksista. Jalonen koki, ettei tätä
varten tarvita koko sivun juttua, vaan uuden tilinumeron ja viitenumeron korostaminen
Pääsihteerin palstalla riittää.
13§ Contact & Career -messut
Kohta poistettu. Täydellinen ptk toimistolla.
14§ NCM
Proposalit. ELSA Finlandin sääntöihin ollaan tekemässä Raitasen mukaan fiksuja muutoksia
NCM Helsingissä. Raitanen nosti esille, että jatkossa yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyisi
yhdistyksen kokous ja yhdistyksen kokoukset voitaisiin pitää myös muualla Suomessa kuin
Helsingissä. BEE Proposal koskee yhteydenottolupia paikallistasolla. Institutionaaliset
kontaktit -osioon on lisätty otsikoita ja tehty sanamuutoksia.
IM Proposal koskee delegaatiovalintoja. ICM-delegaatiovalinnassa halutaan jatkossa suosia
kokeneita elsalaisia, koska tapahtumassa tehdään yhdistyksen kannalta tärkeitä päätöksiä.
Kokeneen osallistujan on helpompi ajaa asioita ja osallistua keskusteluun. Sääntöihin ollaan
lisäämässä säännöksiä SAM- ja KAM-delegaatiovalintoihin liittyen. Näihin tapahtumiin
kokemattomampien olisi helpompi päästä, mitä Havia piti tarkoituksenmukaisena, sillä
tapahtumien ohjelma on suunniteltu ensikertalaisia silmälläpitäen.
Kirveskoski totesi, että fuksien ottamisella mukaan ICM:ään on perusteensa, koska tällä
näytetään, mitä ELSA on verrattuna esimerkiksi Lexiin. Fuksit tulisi kuitenkin perehdyttää
hyvin edustajana toimimiseen tai sijoittaa samaan workshoppiin toisen suomalaisen kanssa.
Aikaisemmin ensikertalaisia ei ole perehdytetty tarpeeksi, jolloin keskusteluun on ollut
hankala osallistua. Havia muistutti, että käytännössä kaikki halukkaat pääsevät lähtemään
ICM:ään jatkossakin, koska lisäpaikkoja on yleensä saatu. Sääntö laaditaan ennakoivasti sitä
tilannetta silmälläpitäen, että paikkamäärää jouduttaisiin rajoittamaan. Delegaation koko ei
ole ollut ongelmana pariin vuoteen. Uusien toimijoiden on mahdollista kerryttää ELSAkokemusta toimimalla paikallistasolla tai osallistumalla pienempiin kv-tapahtumiin.
Toinen IM-proposal liittyy NCM:n osallistumismaksuihin. Jatkossa muilta paikallisryhmiltä
tulisi kysyä mielipidettä, mikäli maksu olisi yli 40 euroa. Säännös ei sido paikallisryhmiä
maksimissaan 40 euron suuruiseen osallistumismaksuun. Keskusteltiin siitä, voitaisiinko
NCM-tapahtumien osallistumismaksuista päättää jatkossa NCM:ssä. Todettiin kuitenkin, että
NCM:ssä olisi liian aikaista päättää seuraavan NCM:n osallistumismaksusta. Dahlströmin
mukaan kiinteät summat säännöissä ovat huonoja inflaation vuoksi. Wilén muistutti, että
Helsingissä tilavuokrat ovat kalliimpia kuin esimerkiksi Rovaniemellä. Toisaalta Rovaniemellä
joudutaan järjestämään bussikuljetukset keskustasta majoituspaikkaan. Keskusteltiin siitä,
pitäisikö suurempaan osallistumismaksuun saada muiden paikallisryhmien hyväksyntä. Tätä
pidettiin kuitenkin ongelmallisena käytännössä. Päätettiin, että Turku kannattaa proposalia
sellaisenaan.

FM-proposal koskee kokousmatkojen ja kulujen korvaamista eli käytännössä sitä, miten
Finland jakaa ICM- ja NCM-tukensa.
Elina Stenroth ja Noora Hyvönen poistuivat 8.56.
Ehdotuksen taustalla on, että Turun ja Helsingin osallistujat ovat hakeneet matkatukea
paikallisryhmiltään, jotta muiden paikallisryhmien edustajat saisivat tuen Finlandilta. Joensuu
kannattaa tuen jakamista tasan kaikkien delegaation jäsenten kesken, koska paikallisryhmä ei
myönnä matkatukea jäsenilleen. Havian mielestä tasajakoa järkevämpää on mahdollistaa
ensisijaisesti Finlandin edustajien osallistuminen kv-tapahtumiin. Päätettiin, että Turku
kannattaa proposalia sellaisenaan, sillä tuen tarkoituksena on mahdollistaa oikeiden
henkilöiden edustus tapahtumissa.
STEP-proposalit sisältävät ensisijaisesti teknisiä muutoksia. Paikan peruuttamisesta seuraava
rangaistusmaksu poistettaisiin säännöistä, koska rangaistusta ei ole aikaisemmin käytetty.
Jatkossa lähettävän paikallisryhmän tulee ottaa yhteyttä hakijoihin, jotka eivät tule valituiksi.
Vision Contest. Esitystä on harjoiteltu.
15§ Pankkiasiat
Kohta poistettu. Täydellinen ptk toimistolla.
16§ Transitio
Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on valmis. Vuoden 2015 talousarvio tulee laatia ennen
sääntömääräistä kokousta.
17§ Direktorivalinnat vuodelle 2015
Direktorihaku päättyy 7.12. AA-direktoriksi on hakenut kaksi henkilöä. Messupäälliköksi, ITdirektoriksi ja ulkosuhdevastaavaksi hakevia ei toistaiseksi ole tiedossa. Messupäällikön
työmäärä riippuu pitkälti siitä, missä muodossa messut seuraavan kerran toteutetaan ja siitä,
kuinka aktiivinen messutoimikunta saadaan kasattua.
18§ III sääntömääräinen
Raitanen kertoi laatineensa kokouksen esityslistan. Kokous pidetään 8.12. klo 17 Calonia
2:ssa. Sääntömuutokset on tarkoitus rekisteröidä samaan aikaan viimevuotisten muutosten
kanssa, jotta selvitään yhdellä rekisteröintimaksulla.
Johanna Mäkitalo poistui 9.47.

Sääntöihin ollaan tekemässä paljon hyviä muutoksia, joista merkittävimpinä sisällöllisesti
hallituksen ja toiminnantarkastajien valintaan liittyvät muutokset. Muut muutokset ovat
enemmänkin teknisluontoisia. Käsiteltiin sääntömuutoksia Raitasen toimittaman aineiston
pohjalta ja tehtiin keskustelun pohjalta muutos mm. jäsenrekisterin ylläpidon
helpottamiseksi. Todettiin hallituksen olevan pääkohdista yksimielinen.
Muutoksia ollaan tekemässä myös matkatukea koskevaan ohjesääntöön. Keskeinen muutos
olisi sisällyttää STEP tuen piiriin. Todettiin hallituksen olevan yksimielinen ohjesääntöön
tehtäviin muutoksiin liittyen.
19§ Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
20§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.
21§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 11.12.2014
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