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President
Secretary General
Treasurer
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Vice President for Marketing

Olli Kuusela
Sofia Engblom
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Meri Mannermaa
Ulriikka Tammi
Ilari Lahtinen
Maria Hakala
Eveliina Raitio

Director for Academic Activities
Director for ELSA Spirit
Director for External Relations
Director for Contact & Career
Director for Contact & Career
Director for IT
Director for STEP
Director for ELSA News

************************************
1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.38.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Wilén ehdotti kohdan 14§ Fuksicocktailit siirtämistä kohdaksi 10§. Hyväksyttiin ehdotus
yksimielisesti.
4§ Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen 18/2016 pöytäkirja.
5§ Ilmoitusasiat
President. Wilén kertoi hankkineensa alkukesällä mainoksia Fuksinews:iin Kuuselan ja Väätäisen
kanssa, heille kiitokset. Wilén ilmoitti olleensa Brysselissä ELSA-talossa IB:n transitio-barbequella
ja tehneensä alumnilistaa Arpiaisen kanssa tulossa olevaa alumnitapahtumaa varten. Wilén kertoi
olleensa myös paljon yhteydessä muuhun hallitukseen ja muistutti kaikkia, että kannattaa aina
kysyä, jos joku asia on epäselvä.
Secgen. Arpiainen kertoi tilanneensa uusia jäsentarroja ja auttaneensa Wiléniä alumnilistauksessa.
Arpiainen ilmoitti, että oli pyytänyt tiedekunnalta listaa keväällä valmistuneista jäsenrekisteriä
varten, mutta tiedekunnan muuton vuoksi asia on hieman viivästynyt.
Marketing. Correa de Mora ilmoitti laittaneensa yksittäisiä postauksia alkukesän tapahtumista.
IV:n markkinointia ei ole vielä kunnolla aloitettu, sillä päivämäärä epäselvä.
Treasurer. Lönnroth kertoi hoitaneensa kesällä lähinnä juoksevia asioita.
AA. S. Hakala kertoi olleensa yhteydessä Monkeyhyn Fuksicocktailbileisiin liittyen ja laittaneensa
asiasta infoa Facebookiin. S. Hakala ilmoitti varanneensa Kirkkotien cocktaileita varten, mutta
tapahtuman konseptia pitäisi miettiä vielä porukalla. Myös Rapujuhlasitsien suunnittelua oli
aloitettu ja pari uutta haalarimerkkiä laitettu tilaukseen.
VP S&C. Pirttisalo ilmoitti, että IV:tä on suunniteltu kesällä, esim. apurahahakupohja kirjoitettu ja
S&C-tiimi onkin kokoustanut melkein joka viikko. Haasteeksi on muodostunut lentolippujen
hankinta, mutta vierailupaikkoja varmistunut.
External Relations. Väätäinen kertoi hankkineensa Fuksinewsiin mainoksia ja tiedustelleensa
NCM:ään juomasponsseja.
ELSA News. Raitio ilmoitti, että Fuksinews tehtiin kesän alussa. Raitio kertoi miettineensä
seuraavan lehden aiheeksi kansainvälistä vero-oikeutta. Juttuaiheita tulevaan lehteen on mietitty,
mutta pidemmälle suunnittelua ei ole vielä jatkettu.
C&C. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
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IT. Lahtinen kertoi päivittäneensä nettisivuja. Blogiin oli saatu yksi uusi teksti.
D. AA. Kuusela kertoi, että Tampere-excussa on mukana jo muutama firma. Jatkaa suunnittelua
elokuun aikana.
D. ELSA Spirit. Engblom kertoi, että Lexin kanssa järjestettäisiin ainakin perinteiset vaihtarietkot ja
muitakin vaihtaritapahtumia on suunnitelmissa.
D. STEP. M.Hakala ilmoitti, että Turusta oli päässyt kaksi hakijaa STEP:iin. Jobhuntingia tulevia
harjoittelupaikkoja varten ei ole kauheasti aloitettu koska kesäloma-ajat vaikeuttavat
yhteydenottoja.
Aloitettiin tauko 15.05.
Jatkettiin kokousta 15.16.
6§ Uusien jäsenten hyväksyminen
Arpiainen ehdotti Aapo Tapiota hyväksyttäväksi ELSA Turun jäseneksi. Hallitus hyväksyi hänet
yksimielisesti.
7§ EF hallitusvastatavien valinta
Kokousedustajat EF:n ylimääräiseen sääntömääräiseen kokoukseen. Wilén ilmoitti, että ELSA
Helsinki oli kutsunut koolle EF:n ylimääräisen sääntömääräisen kokouksen. Wilén kertoi
antaneensa palautetta asian järjestämisestä, sillä kokouksen järjestämisen ajankohdasta oli käyty
liian vähän keskustelua. Wilén tiedusteli riittäisikö ELSA Turulta kolme kokousedustajaa ja ehdotti
edustajiksi itseään, Lönnrothia ja Pirttisaloa. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Äänestyspäätökset. Wilén kertoi, että EF:n ylimääräisessä sääntömääräisessä kokouksessa
äänestettäisiin Anna Bandin ja Elina Ryyminin pääsystä EF:n hallitusvastaaviksi ja ehdotti, että
hallitus äänestäisi äänestyspäätöksestä.
8§ Uusi toimisto
Sopimus. Wilén kertoi, että elokuussa saataisiin lisätietoa vuokrasopimuksesta ja remontin
etenemisestä.
Sponssit ja toimiston kalusteet sekä tarjoilut. Wilén tiedusteli, että yritettäisiinkö hankkia
sponsoreita uuden toimiston huonekaluja varten. Sovittiin, että yritetään saada mahdollisimman
paljon ilmaiseksi. Lönnroth lupasi ottaa vastuulleen kahvinkeittimen ja jääkaapin hankkimisen.
Engblom lupasi yrittää hankkia sohvan ja Arpiainen huolehtia ostettavaksi jäävistä tavaroista.
Lönnroth ja Correa de Mora lupasivat yrittää hankkia tarjoiluja tulevia toimistopäivystyksiä varten.
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Toimiston avajaiset. Wilén tiedusteli onko kenelläkään visiota, minkälainen konsepti voisi olla.
Sovittiin, että asiaa katsottaisiin uudestaan syksyllä, jolloin tiedettäisiin tarkemmin aikatauluja.
Toimiston aukioloajat. Wilén tiedusteli, olisiko hallitus halukas pitämään toimistoa jatkossa auki
myös maanantaisin. Päätettiin yksimielisesti, että toimistoa pidettäisiin jatkossa auki maanantaisin
ja keskiviikkoisin klo 12-14. Sovittiin, että toisena päivänä päivystämässä olisi pelkkä
hallitusvastaava.
Osoitemuutokset. Wilén ilmoitti, että netissä olisi kesän ajan näkyvissä sekä Lönnrothin osoite että
uusi osoite.
Aloitettiin tauko 15.50.
Jatkettiin kokousta 16.59.
Wilén kehui tauon aikana pienemmissä ryhmissä toteutetun suunnittelun onnistuneen hyvin.
9§ Fuksiviikko
Börs-ilta ti 23.8. Sovittiin, että kaikki laittaisivat ELSA-paidat päälle. Arpainen ja Correa de Mora
lupasivat ottaa koppia rastin suunnittelusta.
Esittely ke. Sovittiin, että myös keskiviikon esittelyyn puettaisiin hallituspaidat. S. Engblom lupasi
hoitaa Power Pointin, joka silloin näytettäisiin.
Kiertoajelu. Wilén ilmoitti, että Arpiainen ja Correa de Mora olivat lupautuneet bussiemänniksi.
10§ Fuksicocktailit
Wilén muistutti, että hallituksella oli jo aikaisemmin ollut suunnitelmia fuksicocktailien konseptin
muuttamisesta. S. Hakala ilmoitti, että Kirkkotie on jo varattu tarkoitusta varten. Wilén kertoi
pyytäneensä OPKAa kuvaamaan tapahtumassa ja ehdotti, että kuvien ottamista varten
pystytettäisiin jonkilainen kuvausseinä. Kuvien pohjalta voitaisiin myös pitää kilpailu, sovittu että
kysellään sponsseja mahdollisia palkintoja varten. S. Engblom kertoi ideoineensa “elsabingon”,
joka voitaisiin pitää tapahtuman alussa. Sovittiin, että ELSAn esittely pidettäisiin lyhyenä ja
yksinkertaisena. Wilén kertoi että Nicks Food Design luvannut cocktailpalat. Arpiainen lupasi kysyä
MBakerya ja Bjugg Red Bullia sponsoriksi. Hakala tiedusteli, voisiko joku yrittää hankkia
skumppasponssia.
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11§ NCM
Arpiainen kertoi, että oli jo alkanut suunnitella sponssipohjaa lähetettäväksi yrityksille, ja yrittäisi
saada sen valmiiksi viimeistään elokuuksi. Sitsien teemaksi oli ryhmässä mietitty Harry Potteria ja
keittiötiimin hakua oli suunniteltu aloitettavan heti fuksicocktailien jälkeen. Arpiainen ilmoitti, että
muutoin NCM:n tarkempi suunnittelu kannattaisi aloittaa vasta myöhemmin, kun tapahtuma olisi
lähempänä.
12§ C&C
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Aloitettiin tauko 17.30.
Jatkettiin kokousta 17.42.
13§ Markkinointi (sis. ELSA News)
IV. IV:n markkinointia aloitellaan, Correa de Mora ehdotti, että laittaisi seuraavana päivänä
Instagramiin postauksen.
Fuksicocktail. Correa de Mora ilmoitti tekevänsä fuksiviikolla Facebook-tapahtuman.
Bileet. Monkey luvannut tehdä mainoksen, käytetään eventissä samaa kuvaa.
Kräftikset. Correa de Mora kertoi tekevänsä tapahtumalle Facebook-eventin myöhemmin,
mahdollista teemaa mietittävä.
Tampere-excu. Correa de Mora kertoi, että markkinointimateriaalit tehtäisiin kun vierailupaikat
varmistuisivat.
Transitio. Correa de Mora kertoi, että uuden hallituksen kokoon saaminen edellyttäisi töitä koko
syksyn ajan.
Ilmoitustaulu. Correa de Mora kertoi, että uudelle oikikselle tarvittaisiin ilmoitustaulu ja ELSA
News-standi. Wilén lupasi selvittää asian kansliasta.
Blogi. Lahtinen tiedusteli ideoita uusiin blogiteksteihin ja kehotti kaikkia miettimään asiaa.
Nettisivut. Wilén ehdotti, että sivuille listattaisiin edelliset hallitukset n. 10 viimeisen vuoden
ajalta. Wilén ilmoitti, että Elina Lemponen on tehnyt uuden bannerin nettisivuille.
ELSA News. Raitio tiedusteli sopiiko aihe kaikille. Mietittiin mahdollisia kirjoittajia.
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14§ Talous (sis. Yrityssuhteet)
Kuitit. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Avustushakemukset.
Wilén ilmoitti, että Antti-Pekka Manninen oli hakenut täyttä 150 euron avustusta ELSA Lisbonin
järjestämää Summer Law School on Space Law-kurssia varten. Lönnroth ehdotti, että tuki
myönnettäisiin Manniselle alennettuna (100e) johtuen avustushakemuksen myöhästymisestä.
Wilén ehdotti, että avustus myönnettäisiin täysimääräisenä. Äänestys: Lönnrothin ehdotus: 5,
Wilénin ehdotus: 1. Myönnettiin avustus alennettuna (100e).
Wilén ilmoitti, että Nora Sinokki oli hakenut täyttä 150 euron avustusta STEP-harjoittelua varten.
Wilén ehdotti, että tuki myönnettäisiin täysimääräisenä. Myönnettiin avustus yksimielisesti
täysimääräisenä.
Säännöt. Sovittiin Pirttisalon ehdotuksesta, että keskusteltaisiin matkatuen myöntämisen
säännöistä myöhemmin syksyllä, jotta saataisiin niitä hieman selkeämmiksi.
15§ AA
Tampere-excu. Kuusela kertoi, että mukaan olivat lupautuneet jo Syyttäjänvirasto, Merilampi,
Lindblad ja Tammerjuristit. Excun hinta sovittaisiin myöhemmin, sillä se riippuisi siitä saadaanko
Hämeenkadun appron lippu mukaan pakettiin. Mietittiin myös alustavasti kyytien järjestämistä.
16§ S&C
IV. Pirttisalo kertoi, että osallistujamääräksi oli mietitty n. 20 ihmistä ja lipunmyynti oli suunniteltu
toteutettavan Lyytissä. Oltiin yksimielisesti sitä mieltä, että Lyytissä toteutevasta lipunmyynnistä
koituvat ylimääräiset kustannukset eivät haittaisi, sillä se helpottaisi lipunmyyntiä niin paljon.
Matkan ajankohdaksi oli mietitty Iso Excua edeltävää viikkoa, lähtö olisi joko 29. Tai 30.pv ja
matkan kesto joko neljä tai viisi päivää. Wilén ehdotti, että lähtöpäivästä ja matkan kestosta
äänestettäisiin. Päätettiin yksimielisesti, että matkalle lähdettäisiin 29.9 ja sen kesto olisi viisi
päivää. Lentolippuja oli katsottu, ja ne olivat osoittautuneet hieman hintaviksi. Ne täytyisikin ostaa
lähiaikoina, jotta hinnat eivät nousisi ennestään. Hostellivaihtoehtoja alettaisiin tutkia tarkemmin,
kun lentoliput olisi varattu. Sovittiin, että lipunmyynti järjestettäisiin vasta Fuksicocktailien jälkeen,
mikäli se onnistuisi lentolippujen kannalta. Wilén ilmoitti, että Bjugg olisi varmasti menossa
matkalle mukaan, mutta S&C-tiimistä Pirttisalo ja Leimala eivät ole vielä varmoja lähdöstään.
Täten jonkun muun hallituksesta tulisi lähteä matkalle mukaan. Sovittiin, että lähtijä päätettäisiin
seuraavassa kokouksessa.
Maahanmuutto-seminaari. Pirttisalo kertoi suunnitelleensa seminaaria maahanmuuttoteeman
ympärille ja miettineensä puhujaksi esim. vastaanottokeskuksen henkilökuntaa. Pirttisalo ilmoitti
hakevansa mitä luultavammin myös apurahaa tarkoitukseen.
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SV-Raamattu. Pirttisalo kertoi aloittaneensa kattavaa SV-Raamattua tulevia Study Visitejä varten,
jossa kerrrottaisiin mitä SV:llä Turussa kannattaisi tulevaisuudessa tehdä.
17§ STEP
M. Hakala kehotti kaikkia ehdottamaan mahdollisia harjoittelupaikkoja, sillä se helpottaisi
jobhuntingia. Wilén ilmoitti, että STEP-tiimin olisi hyvä mennä alumnitapahtumaan kontaktien
löytymisen kannalta.
18§ Muut esille tulevat asiat
Pirttisalo kertoi, että Turun mainostuote oli tarjonnut kangaskasseja 0,5e per kassi. Päätettiin,
ettei tartuttaisi tarjoukseen, sillä se koski vain mustavalkoisia kasseja. Wilén toivotti kaikille
mukavaa mökkeilyä.
19§ Seuraavien kokousten ajankohdat
Seuravaa kokous on Fuksiviikon maanantaina 22.8 klo. 17 Wilénin ja Bjuggin kotona
(Kuuvuorenkatu 1 B 32) ennen Edisonin tutustumisiltaa.
20§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.08.
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Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 30.8

_________________________

_________________________

Noora Wilén

Kristiina Arpiainen

President

Secretary General
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