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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.02 ja totesi käyvänsä kokouksen yhteydessä läpi
kokoustekniikkaa vuoden 2015 hallituksen ollessa paikalla.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Raitanen totesi kokouksen
olevan yhdistyslain mukaan päätösvaltainen yli puolen hallituksesta ollessa läsnä.
3§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Ei hyväksyttävää pöytäkirjaa.
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.
6§ Ilmoitusasiat
TYYn kuulumisia. Raitanen totesi ELSA Turun olevan TYYn alayhdistys harrastusyhdistyksenä
ja kertoi täyttäneensä edellisenä päivänä alayhdistysilmoituksen. Havia liittyy TYYn
puheenjohtajien neuvostoon vuodeksi 2015.
ELSA Finlandin kuulumisia. Finland on päättänyt NCM Turun ajankohdaksi 27.–29.3.
OYOP-ja kehityskeskustelut. Raitanen ilmoitti, ettei uusia keskusteluja ole käyty ja suositteli
toiminnan onnistumisen arvioimista vuonna 2015 useammin kuin kerran vuodessa.
Pikkujoulusitsit. Pikkujoulusitsit järjestettiin Kirkkotiellä torstaina 11.12. Keittiö toimi hyvin ja
osallistuneilla oli hauskaa.
SV Krakova. Study Visit järjestettiin onnistuneesti. Kirveskosken mukaan majoitusjärjestelyt
vaihtelivat vierailun aikana. Puolalaiset eivät olleet kovin kiinnostuneita asiaohjelmasta, mikä
saattoi johtua osin säästä. Vieraat pitivät iltaohjelmasta, erityisesti sitseistä. Kirveskoski kiitti
ohjelmaan osallistuneiden lisäksi erityisesti majoittajia. Annettiin aplodit Stenrothille ja
Kirveskoskelle erinomaisesti hoidettujen järjestelyjen johdosta.
Kirveskoski totesi
toivovansa, että vuonna 2015 koko hallitus osallistuu aktiivisesti Study Visitiin.
7§ Academic Activities
Lukkarinen kiitti vuoden aikana tapahtumiin osallistuneita ja keittiössä ahertaneita.
8§ Seminars & Conferences
Kirveskoski totesi, että vuonna 2015 aiotaan järjestää sekä Institutional Visit että Study Visit.
Kirveskoski jatkoi osa-alueen olevan tärkeä osa ELSAa, koska sen myötä rivijäsenelläkin on
mahdollisuus nähdä toiminnan kansainvälinen aspekti.
9§ Student Trainee Exchange Programme
Mäkitalo totesi Student Huntingin hakuajan päättyvän seuraavana päivänä. Hakemuksia on
tullut muutama ja niitä toivotaan tulevan vielä lisää. Turussa syksyllä 2014 järjestettyyn
harjoittelujaksoon liittyen Mäkitalo on saanut arviointilomakkeet sekä harjoittelupaikalta että
harjoittelijalta. Molemmat antoivat hyvää palautetta jaksoon ja ELSAan liittyen.
Ihmisoikeusinstituutti ottanee STEP-harjoittelijan myös vuonna 2015.
Mäkitalo kertoi hoitaneensa erityistransition onnistuneesti ennen risteilyä jatkajansa Emmi
Simosen oltua estynyt osallistumaan risteilylle.

10§ Markkinointi
Hyvönen totesi, että vuonna 2014 saatiin yleisesti ottaen tehtyä paljon ja luotua uutta myös
markkinoinnin saralla. Suurin projekti oli nettisivu-uudistus, mistä Hyvönen kiitti
Högströmiä. Högström kiitti saamistaan korjausehdotuksista.
Hyvönen muistutti, että myös ELSAssa jokaisen kasvot ovat yhdistyksen paras
markkinointikeino. Vuonna 2014 saatiin paljon uusia jäseniä, mikä on jokaisen ansiota.
Hyvönen kehotti kiinnittämään erityistä huomiota siihen, millaisena markkinointiviestit
lähetetään jäsenille.
11§ Talous
Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat kuitit ja laskut:
PERUSTE
SV: Vieraiden
pikkujoululiput, Lex ry
Maitojauhe toimistolle
Kopiokortti 1000 kpl,
Multiprint
SV-kuluja
Pikkujoulusitsit:
Kirkkotien vuokra

SUMMA
Kohta poistettu. Täydellinen
ptk toimistolla.
3,49 euroa
39,30 euroa

HYVÄKSYTTÄJÄ
Johanna Kirveskoski

114,31 euroa
Kohta poistettu. Täydellinen
ptk toimistolla.

Johanna Kirveskoski
Elena Lukkarinen

Antti Malmberg
Jussi Raitanen

Sovittiin, että yhdestä Study Visitiin liittyvästä kadonneesta kuitista laaditaan kirjallinen
selvitys, johon liitetään kuva kyseisestä kuitista.
Malmberg ehdotti, että mikäli toimistobudjetista
taloudenhoitajalle hänelle aiheutuneita tulostuskuluja.

jää

jotain

jäljelle,

korvataan

Avustushakemukset. Kohta poistettu. Täydellinen ptk toimistolla.
Malmberg selvensi, että tukien maksamiseen on budjetoitu 3500 euroa. Tukia on maksettu
tähän mennessä 2360 euroa.
Kohta poistettu. Täydellinen ptk toimistolla.
Kohta poistettu. Täydellinen ptk toimistolla.
12§ ELSA News
ELSA Newsin 4/2014 julkaisu on viivästynyt mm. painokoneen rikkoutumisesta johtuen.
Lehti on ilmeisesti menossa painoon lähipäivinä.

Myös ELSA News 3 myöhästyi hieman myöhässä tulleiden juttujen johdosta. Kolmannessa
numerossa ollut juttu ulkomaalaisista oikeustieteen opiskelijoista keräsi huomiota ulkomaita
myöten.
Vuosittaisen numeromäärän vähentämistä ei kannatettu. Arvonlisäveron välttämiseksi on
julkaistava vähintään neljä numeroa vuodessa. Olisi tärkeää, että vuoden ensimmäinen
numero ilmestyisi heti tammi-helmikuun vaihteessa. Tämä saattaisi olla toteutettavissa, sillä
vuodelle 2015 saatiin valittua direktori ajoissa.
13§ Contact & Career -messut
Todettiin messulehden olevan oikolukemisvaiheen jälkeen valmis ja menevän painoon
lähipäivinä. Lehteen oltiin oikein tyytyväisiä.
Raitanen ei enää jatka messujen toisena yrityssuhdevastaavana. Markkinointitiimi kertoi
kohdanneensa ongelmia: pöytäkolmiot ja flyerit saadaan painosta alkuviikosta, mutta osa
tiimistä on jo lähtenyt viettämään joulua kotipaikkakunnilleen. Julisteet saatiin painosta jo
aiemmin. Hyvönen ja Högström kaipaavat näin ollen apua pöytäkolmioiden taittelemiseen ja
materiaalien jakamiseen.
Elina Stenroth poistui 11.04.
14§ Pankkiasiat
Sijoituspäätösten tekeminen jätetään vuoden 2015 hallitukselle.
Elina Stenroth saapui 11.06.
15§ Transitio
Raitanen toivoi jokaisen valmistelleen hyvän erityistransition seuraajalleen. Raitanen ehdotti,
että kokouksen jälkeen hallitus esittelisi itsensä ja pestinsä. Lukkarinen ehdotti, että uusi
hallitus suunnittelisi tapahtuman ensi vuodelle ja pohtisi tätä kautta erinäisiä tapahtuman
suunnittelussa huomioonotettavia seikkoja.
16§ Muut esille tulevat asiat
Raitanen totesi META-kohdan löytyvän jokaiselta esityslistalta. Kohdan funktiona on käydä
tarpeen tullen keskustelua kokouksessa esille tulleista asioista tai esille tulevista asioista,
joista ei ollut luontevaa keskustella muiden kohtien yhteydessä.

17§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous järjestetään 22.12. klo 21 Skype-yhteyden välityksellä.
18§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti vuoden 2014 viimeisen livekokouksen 11.17.
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