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1§ Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Noora Wilén avasi kokouksen 17.12.
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2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Kokouksen järjestäytyminen
Engblom ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Lauri Haviaa. Havia hyväksyttiin yksimielisesti
kokouksen puheenjohtajaksi. Wilén ehdotti kokouksen sihteeriksi Maria Riihimäkeä. Riihimäki
hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen sihteeriksi.
Wilén ehdotti Pauliina Penttilää ja Nina Lylyä pöytäkirjantarkastajiksi. Penttilä ja Lyly valittiin
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi. Wilén ehdotti ääntenlaskijoiksi Onni Koivua ja Elina Stenrothia.
Koivu ja Stenroth valittiin yksimielisesti ääntenlaskijoiksi.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista muutoksitta.
5§ Ilmoitusasiat
Wilén ilmoitti, että ELSA Turku järjestää tänä syksynä National Council Meetingin. National Council
Meetingiin on vielä muutamia paikkoja vapaana ja ilmoittautumista on jatkettu 3.11 asti.
Wilén ilmoitti, että ELSA Turun toimisto on muuttanut Calonialta ja sijaitsee nyt Rehtorinpellonkatu 4
B:ssä. Toimistopäivystykset ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-14.
6§ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavalle
toimikaudelle
Havia selosti käytännöt hallituksen 2017 jäsenten valinnassa.
Puheenjohtaja
Kamilla Sjöblom ehdotti ELSA Turun puheenjohtajaksi Sofia Engblomia. Valtteri Otsamo ehdotti
puheenjohtajaksi Jussi Väätäistä.
Engblom kertoi olevansa toisen vuosikurssin opiskelija ja tänä vuonna hän on ollut ELSA Turun
hallituksessa Director for ELSA Spirit & International Students. Engblom on direktorin tehtävässään
välittänyt positiivista kuvaa ELSAsta ja haluaisi jatkaa tätä myös puheenjohtajana. Engblom pitää
järjestötoimintaa tärkeänä ja on johtajana lempeä ja vastuuta antava, mutta on tarvittaessa valmis
ottamaan tiukan linjan. Engblom haluaisi kehittää paikallistoimintaa siten, että ELSAn toimintaan
saataisiin lisää jäseniä mukaan ja näin myös kansainvälisen tason tapahtumiin voitaisiin lähettää
opiskelijoita.
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Väätäinen on 25-vuotias ja on tällä hetkellä kolmannella vuosikurssilla. Väätäinen toimi ELSA Turun
taloudenhoitajana vuonna 2015 ja tänä vuonna hän on ollut hallituksessa Director for External
Relations. Väätäinen haluaisi edistää ELSA Turun toiminnassa sitä, että yrityksiä saataisiin enemmän
mukaan avustamaan taloudellisesti sekä että saataisiin järjestettyä aktiivisemmin erilaisia tapahtumia.
Högström kysyi kuinka hyviä ehdokkaat ovat delegoimaan tehtäviä.
Väätäinen kertoi olevansa delgoimisessa hyvä ja tykkäävänsä tehdä asioita yksinkin. Hänen mielestään
on tärkeää että hallituksen jäsenet luottavat toistensa hoitavan tehtävänsä hyvin.
Engblom kertoi olevansa hyvä delegoimaan ja pitävänsä tärkeänä sitä, että delegoija muistaa tiedustella
jälkeenpäin miten delegoitu tehtävä on edennyt ja tarvitaanko siinä mahdollisesti apua. Ideaali olisi, että
puheenjohtajana hän saisi delegoitua tehtäviä siten, että tehtävien hoidon laatu pysyisi hyvänä.
Hyvönen kysyi, mikä on ELSAn rooli eri ainejärjestöjen kesken ja missä suhteessa ELSA Turun tulisi
panostaa vaihto-oppilasyhteistyöhön.
Engblom vastasi, ettei ELSA ole vaihto-oppilasjärjestö, koska vaihto-oppilaihin ei saa niin hyvin
yhteyttä. LIS-opiskelijoita ja vaihto-oppilaita tulisi aktivoida enemmän tapahtumiin ja järjestää myös
enemmän englanninkielisiä tapahtumia. LEXin hallitukseen Engblomilla on hyvät suhteet ja hän
uskoisi, että LEXin kanssa voisi tehdä asioita yhdessä. Stadgan kanssa voisi olla enemmän yhteistyötä ja
olisi hienoa, jos sieltä saataisiin toimihenkilöitä tai hallituksen jäseniä myös ELSA Turkuun. ELSA
Turun ja Stadgan hallitus voisivat yhdessä kokoontua ja miettiä yhteisiä ideoita.
Väätäinen linjasi myös, ettei ELSA ole vaihto-oppilasjärjestö ja yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa
tulisi panostaa. Väätäisellä on hyvät välit LEXin hallitukseen ja hän uskoisi tulevansa varmasti toimeen
heidän kanssaan. Väätäinen toivoisi, että LEXin kanssa voisi järjestää yhteisen tapahtuman.
Wilén kysyi ehdokkailta hallituksen puheenjohtajan tehtävät sääntöjen mukaan.
Engblom ja Väätäinen luettelivat tehtävät vuorotellen yksi kerrallaan moitteettomasti.
Stenroth kysyi miten Engblom kehittäisi taloutta ja Väätäinen kansainvälistä puolta ELSA Turussa.
Väätäinen vastasi koittavansa kannustaa ihmisiä STEP –harjoitteluihin ja delegaatioihin mukaan
lähtemiseen. Väätäinen tukisi myös Summer Law Schooleihin ja ICM:ään lähtemistä.
Engblom vastasi kehittävänsä taloutta edistämällä yritysyhteistyötä ja huolehtimalla siitä, että CC –
messujen vastaaviksi valitaan sopivat ja motivoituneet henkilöt. Institutional Visitiin voisi hankkia
sponsorin ja suhteita tulisi kehittää nimenomaan Turun yrityksiin.
Hakala tiedusteli miten ehdokkaat parantaisivat yhteydenpitoa vaihto-oppilaihin.
Engblom vastasi, että hän menisi fyysisesti paikan päälle sinne, missä vaihto-oppilaat oleskelevat. Hän
tiedustelisi tiedekunnalta missä he ovat kulloinkin paikalla ja heille voisi mennä puhumaan ELSA
Turusta.
Väätäinen vastasi, että jos olisi iso tapahtuma missä on paljon vaihto-opiskelijoita, hallitus voisi mennä
kertomaan sinne heille ELSA Turusta.
Ryymin kysyi miten ehdokkaat puuttuisivat tilanteeseen, jossa hallitustoiminta ei toimisi.
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Väääinen menisi suoraan kysymään henkilöiltä mikä on vikana ja keskustelisi tästä laajemmin hallituksen
ja direktorien kanssa.
Engblom kysyisi onko henkilöillä jokin erityinen syy mikä heitä vaivaa. Kahden henkilön ongelma
käsiteltäisiin heidän kanssa vain kolmistaan. Engblom tiedustelisi miksi henkilö on hakenut hallitukseen
jos ei ole valmis tekemään töitä hallitustoiminnan eteen. Hallitusporukalla pitäisi viettää enemmän aikaa
esimerkiksi kuukaudessa voisi olla kolme virallista kokousta ja yksi epävirallinen, jotta yhteishenkeä
voitaisiin parantaa.
Nurmi kysyi mitkä olisivat kaksi asiaa mitä ehdokkaat parantaisivat yhteistyössä LEXin kanssa.
Engblom varmistaisi, että tapahtumakalenterit on synkronoitu siten, ettei tule ristiriitaa tapahtumien
aikojen kanssa. Lisäksi järjestöt voisivat pitää hallituksien jäsenten kesken illanvieton, jossa he
tutustuisivat toisiinsa paremmin.
Väätäinen varmistaisi, että jos toisella järjestöllä olisi tapahtuma, toinen ei sekaannu siihen. Jos toisella
järjestöllä on yhteistyökumppani jonka kanssa toinen järjestö ei halua tehdä yhteistyötä, niin tulisi olla
avoimempi keskusteluyhteys miten tässä tilanteessa toimittaisiin.
Lusenius kysyi miten ehdokkaat nostaisivat ELSAn profiilia.
Väätäinen järjestäisi uusia excuja, pitäisi huolta siitä että markkinointi on kunnossa ja että olisi enemmän
tapahtumia.
Engblomin mielestä ELSAlla on ihan hyvä profiili tällä hetkellä. Profiilia nostaisi se, että ihmisiä
saataisiin yhä enemmän innostumaan ja osallistumaan ELSAn tapahtumiin.
Wilén kysyi mitä ehdokkaiden mielestä heidän edeltäjänsä on tehnyt hyvin ja mitä taas heikommin.
Väätäinen vastasi, että edeltäjä on tehnyt loistavaa työtä siinä, että ihmisiä on saatu innostettua ELSAn
toimintaan mukaan esimerkiksi fuksicocktailien kautta. Edeltäjästä paistaa innostus ja ELSA-rakkaus
läpi. Väätäinen yrittäisi saada vielä enemmän yrityksiä mukaan ja ottaisi itse puheenjohtajana tässä
isomman roolin siten, että saataisiin enemmän taloudellista tukea.
Engblom vastasi, että edeltäjä on saanut jokaisen tuntemaan itsensä tervetulleeksi ELSA –yhteistyöhön
riippumatta henkilöstä. Engblomin mielestä edeltäjä on ollut ehkä vähän liian tunnollinen ja ottanut
liikaa tehtävää itselleen, joten hän puheenjohtajana delegoisi asioita vielä tehokkaammin.
Havia kysyi minkä takia ehdokkaista ELSA Turku on olemassa.
Engblom vastasi, että koska ELSA on kolmiportainen, ELSA Turkua tarvitaan siten siihen, että
opiskelijoilla saadaan tietoa ELSAsta ja järjestettyä tapahtumia mitä suoraan Helsingistä käsin ei
pystyttäisi järjestämään. Engblom arvostaa oikeustieteen tutkintoa ja hänestä olisi hienoa löytää
Euroopasta myös muita ihmisiä, jotka ajattelevat samalla tavoin.
Väätäinen vastasi, että se on olemassa jäseniään varten. Tavoitteena on tehdä tapahtumia, joita jäsenet
haluavat ja jossa jäsenistö viihtyy. ELSA Turku antaa vastapainoa opiskeluun ja sitä kautta saa myös
uusia kavereita.
Wilén tiedusteli ehdokkailta millä konkreettisella idealla yrityksiä saataisiin enemmän ELSA Turkuun
mukaan.
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Väätäisen mielestä yritys voisi hoitaa yhden tapahtuman tarjoilut ja puhujat ja samalla mainostettaisiin
tätä yritystä.
Engblomin mielestä voitaisiin järjestää koulutustilaisuus tai tietyn teemainen excursio esimerkiksi tietyn
oikeudenalan excursio Helsinkiin. ELSA Finlandin kanssa voisi tehdä yhteistyötä excursioiden suhteen.
Hakala kysyi ehdokkailta, jos he tulevisivat valituksi, niin olisivatko he valmiita matkustamaan
kansainvälisiin kokouksiin.
Engblom vastasi olevansa erittäin halukas osallistumaan näihin ja olevansa valmis matkustamaan.
Väätäinen vastasi olevansa valmis ja menevänsä ainakin keväällä ICM:iin ja IPM:iin.
Wilén kysyi miksi vastaehdokas pitäisi valita.
Engblom vastasi Väätäisellä olevan todella hyvä tietämys niistä toimialoista, joissa on toiminut
aikaisemmin ELSA Turussa.
Väätäinen vastasi Engblomilla olevan parempi yhteys vaihto-opiskelijoihin ja Engblomin olevan
laajentumisosa-alueella innostavampi persoona kuin hän itse.
Havia pyysi ehdokkailta lyhyttä tiivistystä siitä miksi tämä pitäisi valita.
Engblom totesi olevansa hyvä ihmisten kanssa ja siten ensi vuoden fukseja saataisiin hyvin innostumaan
ELSAsta ja myös nykyisiä jäseniä toimintaan mukaan.
Väätäinen kertoi käyneensä nyt jo ICM:ssä ja neljässä NCM:ssä, joten hän tuntee paikallisryhmät ja
heidän henkilöt hyvin. Väätäinen tietää talous – ja yrityssuhdemaailmasta, joten hänellä on hyvä pohja,
mistä lähteä liikkeelle.
Pääsihteeri
Otsamo ehdotti pääsihteeriksi Matias Nikkaria.
Nikkari kertoi olevansa 19-vuotias ja tämän vuoden fuksi. Hän on kotoisin Mynämäeltä ja toiminut CC
–toimikunnan yrityssuhdetiimin jäsenenä ja markkinoijana. Hän on tykännyt olla mukana
järjestötoiminnassa ja haluaisi olla vaativammassa pestissä.
Väätäinen tiedusteli että jos ehdokas saisi valita vain yhden tavaran minkä hän ostaisi toimistolle niin
mitä hän ostaisi.
Nikkari vastasi, että sohva olisi hyvä ostos. ELSA Turun toimistolla oleva kaappi on sotkuisen
näköinen, joten hän voisi vaihtoehtoisesti ostaa siihen tilalle design –kaapin, jolla saisi kaikki tavarat
piiloon.
Wilén kysyi osaako Nikkari leipoa.
Nikkari vastasi että osaa varmasti jotain leipoa.
Engblom kysyi ehdokkaalta, mikä olisi ehdokkaan reaktio ja antaisiko hän palautetta, jos toimistolla olisi
ollut toogaetkot ja koko muu hallitus olisi todella humalassa ja hän joutuisi aamulla tulemaan toimistolle
yksin siivoamaan koska siellä olisi todella sotkuista.
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Nikkari antaisi ilman muuta palautetta ja siivosi toimistolla jo nyt etkojen jäljiltä, vaikka ei ollut ehdolla.
Nikkari toivisi että kaikki olisivat jatkossa siistimpiä.
Arpiainen kysyi ehdokkaalta pääsihteerin tehtävät.
Nikkari luetteli pääsihteerin tehtävät moitteettomasti.
Hyvönen kysyi miten Nikkari rohkaisisi ihmisiä tulemaan toimistolle ja myös niitä, jotka eivät siellä ole
ennen käyneet.
Nikkari tekisi yhteistyötä markkinoijan kanssa ja hänestä olisi etua siitä, että hän olisi pääsihteerinä fuksi,
joten hän saisi uusia ihmisiä tuotua toimistolle.
Wilén tiedusteli onko Nikkarilla kokemusta pöytäkirjojen kirjoittamisesta.
Nikkari vastasi, ettei hänellä ole tähän saakka kokemusta kertynyt.
Arpiainen tiedusteli sujuuko Nikkarilta oikeinkirjoittaminen ja onko hänellä kielioppisäännöt hallussa.
Nikkari totesi, että hän hallitsee kielioppisäännöt ja antoi käsialanäytteen.
Nikkarilla ei ollut vastaehdokkaita. Matias Nikkari valittiin yksimielisesti ELSA Turun hallituksen
pääsihteeriksi vuodelle 2017.
Taloudenhoitaja
Nikkari ehdotti Mikko Tuovista yhdistyksen taloudenhoitajaksi.
Tuovinen on ensimmäisen vuoden opiskelija ja on opiskellut Joensuussa hallintotieteiden maisteriksi
pääaineena EU –oikeus. Sinä aikana hän olisi halunnut olla ELSAn kaltaisessa toiminnassa mukana,
mutta siihen ei ollut mahdollisuutta. Hänellä on järjestötaustaa, koska hän on ollut muun muassa
Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunnan taloustoimikunnan puheenjohtajana ja Joensuun
Eurooppanuorten puheenjohtajana noin viisi vuotta ja teki tällöin kaikki tilinpäätökset.
Wilén tiedusteli kokeeko ehdokas että taloudenhoitajan vastuulla on yritysyhteistyö ja onko hänellä
ideoita yritysyhteistön kehittämiseen.
Tuovinen totesi, että hän olisi valmis soittelemaan yrityksille.
Stenroth kysyi miten Tuovinen toimisi, jos budjetti olisi tiukalla ja hän olisi toisen vastaavan kanssa
ostamassa 10 lippua kerralla ja tämän jälkeen yksikköhinta nousisi ja loput liput pitäisi ostaa kalliimpina.
Tuovinen totesi katsovansa kokonaiskustannushinnan ja huolehtivansa siitä, että kaikille tulisi sama
hinta. Ylimääräiset kustannukset maksaisivat osallistujajäsenet eikä hallitus.
Correa de Mora pyysi Tuovista kertomaan vitsin.
Tuovinen kertoi hämäläisiin liittyvän vitsin.
Tuovisella ei ollut vastaehdokkaita. Mikko Tuovinen valittiin yksimielisesti ELSA Turun
taloudenhoitajaksi 2017.
Academic Activities –vastaava
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Havia ilmoitti, että käydään ehdokkaat ensin läpi ja sen jälkeen päätetään kuinka monta henkilöä
tehtävään valitaan.
Reetta Pohjankukka ehdotti AA-vastaavaksi Bella Laihoa.
Bella Laiho on Mietoisista kotoisin ja opiskelee nyt ensimmäistä vuotta oikeusiteteellisessä. Laiho on
toiminut yrittäjyysleirissä mukana ja ollut siellä kapteenina. Laiho tykkää järjestämisestä ja
organisoimisesta ja ajatteli että tämä olisi juuri sopiva juttu hänelle.
Högström kysyi pitäisikö ELSAn järjestää enemmän toiminnallista aktiviteettia esimerkiksi
urheilutapahtumia.
Laihon mielestä kyllä pitäisi. Hänen mielestään olisi hyvä esimerkiksi tutustua erilaisiin urheilulajeihin.
Hakala kysyi ehdokkaalta neljää kivointa ELSA Turun tapahtumaa ja yhtä mitä ei pitäisi enää järjestää
sekä uutta tapahtumaa minkä voisi keksiä.
Laihon mielestä hyviä ovat olleet Fuksi Go –bileet, sillä tapahtumassa ELSA tuli tutuksi. Lisäksi
Lissabonin matka ja rapusitsit olivat mahtavia. Hän toivoo, että NCM olisi myös hyvä tapahtuma. Laiho
haluaisi järjestää esimerkiksi reissun Flow Parkiin tai kehittäisi jotain muuta extremeä. Laiho järjestäisi
enemmän toisenlaisia bileitä koska sitsejä on jo aika paljon.
Ryymin kysyi miten Laiho toimisti, jos Kirkkotiellä olisi sitsit ja ihmiset pitäisi saada pois Kirkkotieltä.
Laiho toimisi siten, että hän sanoisi kaikille että nyt on lähdettävä baariin ja pitäisi alkaa siivota.
Hedman tiedusteli miten johtaminen toogien varaintoimikunnassa häneltä onnistui.
Laiho vastasi, että johtamisessa hän onnistui mielestään hyvin, sillä rahaa saatiin hyvin kerättyä. Hän
olisi voinut valita vielä isomman porukan tehtävää hoitamaan.
Sofia Engblom tiedusteli miten hyvä Laiho on delegoimaan ja tekemään yhteistyötä.
Laiho vastasi olevansa hyvä delegoimaan. Hän on yritysleirillä toimiessaan kapteenina antanut jokaiselle
tarkat ohjeet mitä tulee tehdä ja sen jälkeen kysellyt perään miten tehtävän hoitaminen on sujunut.
Laihon mielestä häntä on helppo lähestyä ja hän tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä, joten yhteistyö
onnistuisi varmasti.
Correa de Mora tiedusteli onko Laiholla motivaatiota hoitaa epämiellyttäviä tilanteita esimerkiksi
Kirkkotiellä.
Laiho totesi, että toogissa meni sen verran huonosti että eiköhän kaikesta siten selviä.
Nurmi tiedusteli kumpaa Laiho pitää tärkeämpänä, hyviä bileitä vai budjetissa pysymistä.
Laiho totesi, että bileet ovat tärkeämmät, koska rahaa saa kyllä sitten kerättyä jostain ja hyvä henki ja
innostus on sen arvoista.
Lönnroth tiedusteli onko Laiholla kokemusta kaupassakäynnistä ja tietääkö hän mistä halvat tuotteet
löytyy.
Laiho vastasi olevansa kaupassa töissä, joten hän todella tietää tuotteiden sijainnin.
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Hakala tiedusteli osaako ehdokas laittaa ruokaa ja pyysi antamaan esimerkin kolmen ja puolen euron
kolmen ruokalajin menusta.
Laiho vastasi hänellä olevan kokemusta ja tykkäävänsä laittaa ruokaa. Hän sanoi esimerkiksi
juustoperunasosekeiton alkuruuaksi, lohipastan pääruuaksi ja jälkiruuaksi letut.
Sofia Engblom kysyi mitä muita tapahtumia hän järjestäisi kuin bileitä.
Laiho totesi olevansa todella kiinnostunut järjestämään excursioita esimerkiksi tulliin ja hovioikeuteen.
Häntä kiinnostaisi järjestää myös koulutuksia.
Laiholla ei ollut vastaehdokkaita. Bella Laiho valittiin yksimielisesti Academic Activities –vastaavaksi
vuodelle 2017.
Seminars & Conferences –vastaavat
Jenna Lammi ehdotti S&C –vastaavaksi Sini Linjaa. Lassi Lipsanen ehdotti S&C-vastaavaksi Kamilla
Sjöblomia.
Sjöblom kertoi olevansa tämän vuoden fuksi ja 21-vuotias ja Turusta kotoisin. Häntä kiinnostaa S&C –
vastaavana toimiminen, koska hän oli itse ELSA Turun järjestämällä Lissabonin matkalla.
Lilja on 19-vuotias ja kotoisin Pomarkusta. Hän on ollut CC –yritystoimikunnassa mukana ja
Lissabonin matkalla. Hän kokee, että hänellä on tähän tehtävään eniten annettavaa.
Högström tiedusteli millaista ELSA Day –ohjelmaa ehdokkaat järjestäisivät.
Sjöblom vastasi, että järjestäisi johonkin kiinnostavaan aiheeseen liittyvän seminaarin tai
ryhmäverenluovutuksen.
Lilja järjestäisi ajankohtaiseen aiheeseen liittyvää tekemistä ja esimerkiksi hyväntekeväisyysmaratooni
olisi hyvä idea.
Stenroth tiedusteli millaisia ehdokkaat ovat hallitsemaan ristiriitoja.
Lilja totesi, että hän on vetänyt jonkin verran erilaisia ryhmiä ja häneltä löytyy hyvä kielitaito. Hän
keskustelisi asioista ja selvittäisi ne.
Sjöblom vastasi kokevansa olevan hyvä ristiriitatilanteessa. Hän on tällöin rauhallinen ja sovitteleva.
Sjöblom on matkustanut paljon ja ymmärtää eri kulttuureita ja niiden näkemyksiä.
Wilén kysyi ehdokkailta ideoita Study Visitin matkakohteeksi.
Sjöblom suuntaisi Etelä-Eurooppaan, jossa olisi myös edullinen hintatasokin.
Lilja totesi, että hyvä matkakohde voisi olla Iso-Britannia.
Leimala kysyi järjestetäänkö ehdokkaiden mielestä opintomatkoja ja seminaareja riittävästi tällä hetkellä
vai tekisivätkö ehdokkaat jotain eri tavalla.
Liljan mielestä matkoja on sopiva määrä, mutta seminaareja voisi järjestää enemmän jos jäsenistöllä on
halukkuutta osallistua niihin.
Sjöblomin mielestä kaksi seminaaria vuodessa on ollut tänä vuonna hyvä määrä, mutta niitä voisi toki
järjestää enemmänkin. Muutoin tänä vuonna määrä on ollut sopiva.
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Bjugg kysyi millaisia seminaareja ehdokkaat järjestäisivät.
Lilja järjestäisi seminarian ajankohtaisesta aiheesta esimerkiksi maahanmuutosta.
Sjöblom järjestäisi sellaisesta aiheesta, joka kiinnostaisi jäsenistöä.
Hyvönen kysyi järjestäisivätkö ehdokkaat lyhyempiä matkoja useamman vai pelkästään yhden ison
matkan.
Sjöblom järjestäisi pari matkaa, joihin panostettaisiin hyvin. Hänen mielestään laatu korvaa määrän.
Liljan mielestä jos kyseessä olisi yksi iso näkyvä tapahtuma, jota mainostettaisiin paljon, niin varmasti
osallistujia tulisi hyvin.
Wilén kysyi ehdokkailta asioita, joita he tietävät Institutional Visitistä.
Sjöblom vastasi matkan tapahtuneen vuonna 2015 ja Euroopan kohteisiin lähdettiin linja-autolla.
Osallistujat kävivät tutustumassa Brysseliin.
Lilja totesi matkan kulkeneen myös Tanskan kautta laivalla Tukholmaan.
Laiho poistui 18.35.
Väätäinen tiedusteli mihin ehdokkaat järjestäisivät matkan, jos heillä olisi rajaton budjetti Institutional
Visitiin käytettäväksi.
Lilja järjestäisi matkan Yhdysvaltoihin.
Sjöblom lähtisi New Yorkiin YK:n päämajaan.
Wilén tiedusteli miten ehdokkaat jakaisivat tehtävät jos jäsenistö päätyy valitsemaan kaksi S&C –
vastaavaa.
Sjöblom kertoi hänen ja Liljan jo etukäteen miettineen asiaa. Jos he järjestävät sekä IV:n että SV:n he
osallistuisivat yhdessä molempien järjestämiseen ja hyödyntäisivät lisäksi direktoria järjestämisessä.
Direktori voisi keskittyä enemmän IV:n järjestämiseen.
Bjugg pyysi ehdokkaita perustelemaan miksi heidän vastaehdokas tulisi valita.
Lilja vastasi Sjöblomin olevan aktiivinen, helposti lähestyttävä sekä totesi Sjöblomin matkustaneen
paljon, joten hänellä on tehtävää varten hyvä näkemys.
Sjöblom totesi Liljan olevan hyvin aktiivinen ja tämän osaavan kantaa vastuuta.
Laiho palasi 18.40.
Stenroth pyysi ehdokkaita kertomaan muutamalla lauseella mitä he haluaisivat esitellä Suomessa
kansainvälisille vieraille.
Sjöblom esittelisi tavallisimmat Turun nähtävyydet kuten tuomiokirkon ja veisi sitten vieraat
mökkireissulle saaristoon.
Lilja järjestäisi mökkireissun, jossa olisi suomalaista ruokaa ja jossa pääsisi tutustumaan muihin
elsalaisiin.
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Havia tiedusteli hallitukselta mitä he ovat ajatelleet vastaavien määräksi. Wilén vastasi ELSA Turun
hallituksen ehdottavan valittavaksi kaksi vastaavaa. Muita ehdotuksia ei esitetty. ELSA Turun
hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kamilla Sjöblom ja Sini Lilja valittiin yksimielisesti
Seminars & Conferences –vastaaviksi ELSA Turun hallitukseen vuodelle 2017.
Ikonen saapui 18.43.
STEP- vastaava
Ryymin ehdotti Susanna Hakalaa STEP –vastaavaksi. Sjöblom ehdotti Nora Perkoa STEP –vastaavaksi.
Perko on 23-vuotias ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Helsingistä. Perko on matkustellut paljon.
Hakala on 23-vuotias toisen vuosikurssin opiskelija. Hakala on toiminut tänä vuonna ELSA Turun AA
–vastaavana.
Ryymin tiedusteli miten ehdokkaat toimisivat jos he STEP –vastaavana olisivat etsimässä
harjoittelupaikkoja ja yritys ehdottaisi, että harjoittelijalle tarjotaan vain lounaat, mutta palkkaa ei
makseta.
Perko vastasi yrittävänsä saada pelkkiä palkallisia harjoittelupaikkoja, mutta voisi neuvotella yrityksen
kanssa jos asiassa löydettäisiin jokin hyvä ratkaisu. Jos olisi paljon muita potentiaalisia palkkaa maksavia
yrityksiä hän ottaisi mielummin niihin yhteyttä.
Hakala ottaisi paikan harjoittelupaikaksi ja hakiessaan opiskelijat tietäisivät, että harjoittelupaikka tarjoaa
pelkän lounaan.
Pauli Engblom kysyi miten ehdokkaat pitäisivät huolen siitä, että Turussa mahdollisimman moni
opiskelija kiinnostuisi STEPistä.
Hakalan mielestä olisi tärkeää puhua STEPistä jo heti fukseille. Heille voisi mennä pitämään lyhyen
esittelyn aiheesta.
Perko pitäisi huolen, että STEP olisi alusta alkaen näkyvillä ja että STEP olisi myös vanhemmille
opiskelijoille esillä.
Wilén tiedusteli ehdokkailta miten he innostaisivat opiskelijoita puhumaan englantia, jos opiskelijoita
jännittäisi puhua vierasta kieltä.
Perko vastasi hänellä olevan omaa kokemusta tilanteesta vaihtoon lähdettyään, joten hän voisi kertoa
siitä miten ulkomailla kielitaito kehittyy ja kuinka rohkeudella voi päästä pitkälle kielitaidon hallitsemisen
kanssa.
Hakala vastasi asian riippuvan siitä mihin maahan henkilö olisi hakemassa, mutta korostaisi yleisesti
suomalaisten hyvää kielitaitoa.
Bjugg tiedusteli tulisivatko ehdokkaat mielummin valituksi yksin vai yhdessä.
Hakala totesi jättävänsä vastaamatta kysymykseen, koska on tällä hetkellä ELSA Turun hallituksessa.
Perko vastasi pitävänsä yhdessä tekemisestä, mutta pystyisi yksinkin vastaamaan tehtävästä.
Pauli Engblom kysyi ehdokkailta miten he tekisivät ulkomaisen STEP –harjoittelijan olon tervetulleeksi
Turussa.
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Perko vastasi, että tulisi vastaan asemalle ja tutustuisi tähän. Perko kuuntelisi mikä harjoittelijaa
kiinnostaa ja yrittäisi kiinnostuksenkohteiden mukaan etsiä harjoittelijalle tekemistä Turusta.
Hakala vastasi, että olisi yhteydessä harjoittelijaan jo ennen hänen tulemistaan Suomeen, auttaisi
asunnon, pankkikortin ja muun välttämättömän hankkimisessa sekä kutsuisi harjoittelijan
mahdollisimman moneen ELSA –tapahtumaan.
Havia tiedusteli miten ehdokkaat käsittelisivät tilanteen, jossa henkilö ilmoittaisi STEP –
hakemuksessaan olevansa taitotasoltaan erittäin syvällisesti perehtynyt kymmeneen eri oikeudenalaan ja
STEP –vastaavana ehdokas huomaisi tämän hakemuksia tarkastaessaan.
Hakala ottaisi yhteyttä hakijaan ja kysyisi voisiko tämä korjata kyseisen kohdan todenmukaisemmaksi.
Perko kertoisi hakijalle mitä tilanteessa tulisi järkevästi tehdä. Perko myös miettisi jatkossa miten tulevia
hakijoita voisi ohjeistaa, ettei vastaavanlaisia tilanteita tulisi enää.
ELSA Turun hallitus ehdotti valittavaksi yhden STEP –vastaavan. Jäsenistö kannatti tätä yksimielisesti.
Markkinointivastaava
Hedman ehdotti tehtävään valittavaksi Lasse Lipsasta.
Lipsanen kertoi olevansa 20-vuotias ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Hän hakee tehtävään, koska
on kiinnostunut ELSAn toiminnasta. Hän on osallistunut ELSAn tapahtumiin ja on tekemässä juttua
myös ELSA Newsiin. Lipsasella olisi eniten annettavaa markkinointivastaavan tehtävässä. Hän on
toiminut Puolustusvoimien virallisessa lehdessä kirjoittajana puoli vuotta.
Correa de Mora pyysi Lipsasta luettelemaan markkinointivastaavan tehtävät.
Lipsanen luetteli tehtävät moitteettomasti.
Hyvönen tiedusteli ehdokkaalta miten tämä painottaisi eri viestintäkanavia eri tarkoituksiin.
Lipsanen pitäisi sunnuntaimailin ensisijaisena ja asiallisena tiedotuskanavana. Facebook toimisi sivualalla
ja sieltä löytyisi informatiivista sisältöä. Instagram olisi enemmänkin “fiilistelykanava”. Blogi on
toiminut hyvällä tavalla ja aktiivisesti ja Lipsanen haluaisi myös jatkossa innostaa ihmisiä kirjoittamaan
sinne eri näkökulmista.
Ilari Lusenius ja Joel Nurmi poistuivat 18.55.
Hyvönen tiedusteli Lipsaselta miten hän lisäisi nettisivujen käyttöastetta ja mitä mieltä hän on niiden
käytöstä.
Lipsanen parantaisi nettisivujen ulkonäköä hieman, mutta muuten ne näyttävät hänen mielestään
hyvältä. Tapahtumakalenteria voisi kehittää modernimman näköiseksi.
Högström tiedusteli ehdokkaalta pitäisikö tämä itsellään kaikkien sosiaalisten medioiden käyttöoikeudet
vai antaisiko myös muiden päivittää niitä.
Lipsanen totesi voivansa antaa käyttöoikeuksia muillekin esimerkiksi direktorille, mutta pitäisi itsellään
silti päävastuun niiden hallinnasta.
Högström kysyi miten Lipsanen valvoisi sosiaalisten median kanavien käyttöä.
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Lipsanen vastasi uskovansa, että hallitukseen valikoituu sen verran järkeviä ihmisiä, että kanavien käyttö
pysyy asiallisena. Hän myös keskustelisi käytöstä hallituksen jäsenien kanssa.
Hyvönen tiedusteli ehdokkaalta näkeekö tämä eroa tiedottamisen ja markkinoinnin välillä. Hyvönen
pyysi Lipsasta myös kertomaan miten tämä kehittäisi markkinointia ja kritisoisi edeltäjiäänsä.
Lipsasen mielestä tiedottaminen on asiasisältöistä ja markkinointi taas luo mielikuvaa information
lisäksi. Edeltäjistä Lipsasella on pelkästään vain hyvää sanottavaa. Hänen mielestään ELSAa voisi tuoda
enemmän alkusyksystä fukseille esille.
Wilén tiedusteli millaisena Lipsanen kokee Snapchatin käytön.
Lipsanen pitäisi päävastuun itsellään ja muut hallituksen jäsenet ja direktorit voisivat päivittää sitä oman
kiinnostuksensa mukaan. Snapchattiin voisi päivittää enemmän kuvia tapahtumista kokouksien sijaan.
Ryymin tiedusteli Lipsaselta kuinka tämä reagoisi, jos markkinointisuunnitelma olisi tehty mutta
suunnitelmat menisivät uusiksi.
Lipsanen vastasi, että hän keskustelisi asiasta tapahtuman järjestäjän kanssa asiasta.
Correa de Mora kysyi ehdokkaalta miten hyvin tämä sietää painetta ja onko tällä motivaatiota, vaikka
tehtävä vie aikaa opiskelulta.
Lipsanen vastasi, että hänen on vain tällöin vähennettävä ajankäyttöä muusta, koska hän on tehtävään
tällöin valituksi tullessaan suostunut.
Hyvönen kysyi Lipsaselta onko hänelle julisteiden tekeminen tuttua ja kokeeko hän niiden tekemisen
nykypäivänä tarpeelliseksi.
Lipsasella ei ole Photoshopista kokemusta, mutta olisi valmis opettelemaan. Hänen mielestään julisteet
eivät ole täysin aikansa eläneitä, sillä ne kuitenkin aina tavoittavat jotkut.
Havia kysyi Lipsaselta miten helposti hän innostuu asioista ja levittää tätä innostusta.
Lipsanen vastasi kokevansa, että se on hänen tehtävänsä ja olevansa valmis lähtemään kaikkeen
mukaan.
Hyvönen tiedusteli ehdokkaalta miten tämä kehittäisi ELSA Newsia ja olisiko tällä intoa kehittää sitä.
Lipsasen mielestä lehden asiasisältö on hyvä, mutta ulkoasuun voisi vielä panostaa enemmän.
Lipsasella ei ollut vastaehdokkaita. Jäsenistö valitsi Lasse Lipsasen yksimielisesti ELSA Turun
markkinointivastaavaksi vuodelle 2017.
Havia kävi läpi äänestyskäytännöt. Kokouksessa pidettiin kymmenen minuutin tauko 19.17 alkaen.
Kokousta jatkettiin 19.28.
Äänestys suoritettiin. ELSA Turun hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Jussi Väätäinen.
Väätäinen keräsi 29 ääntä ja Sofia Engblom 22 ääntä.
ELSA Turun hallituksen STEP –vastaavaksi vuodelle 2017 valittiin Susanna Hakala. Hakala sai 34 ääntä
ja Nora Perko 17.
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7§ Toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta
seuraavalle tilikaudelle
Wilén ehdotti ELSA Turun hallituksen puolesta toiminnantarkastajiksi vuoden 2017 tilikaudelle Juha
Sainiota ja Lauri Juonelaa. Molemmat ovat tehtävään suostuvaisia ja ELSA Turun hallitus ehdotti
valittavaksi kahta toiminnantarkastajaa. Sainio ja Juonela valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajiksi.
Wilén ehdotti ELSA Turun hallituksen puolesta varatoiminnantarkastajaksi Lauri Ikosta. Ikonen
valittiin yksimielisesti varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2017.
8§ Päättäminen Matka- ja osallistumistukiohjesäännön muuttamisesta
Wilén esitteli ohjesäännön ja sen, mitä hallitus esitti lisättäväksi ja poistettavaksi. Wilén selosti, että
ohjesäännön muuttamisesta on pidetty avoin tapaaminen. 1 §:ään on lisätty ohjesäännön tarkoitus ja 2
§:ssä tuen saaja on muotoiltu yksinkertaisempaan muotoon. 4 §:ssä oltaisiin vähentämässä osallistujan
kansainvälistä matkatukea 150 eurosta 100 euroon yhden tapahtuman kohdalla. 4 §:ää muutettaisi myös
siten, että ELSA Turun hallituksen jäsen voisi jatkossa saada enintään 50 euroa edustustapahtumaan
tukea ja korkeintaan 100 euroa edustusmatkoja varten kalenterivuodessa. Hakemuksen
käsittelyajankohta on laitettu omaksi pykäläkseen selkeyden vuoksi. Yhdeksännestä pykälästä poistettaisi
“kuitenkin aina” kohta, koska se on luo epäselkeyttä.
Havia avasi keskustelun muutosehdotuksista.
Onni Koivu poistui 19.44. Nora Perko poistui 19.45.
Jäsenistö keskusteli tuen antamisen ajankohdasta. Tuovisella oli asiaan monta ehdotusta, mutta jäsenistö
päätti, että asiasta keskustellaan tarkemmin myöhemmin.
Stenroth poistui 19.53.
Ikonen tiedusteli miksi osallistujien tukea pienennetään tapahtumakohtaisesti.
Wilén vastasi, että ELSA Turun hallitus haluaisi avustuksen tarkoituksen olevan se, että jäseniä
kannustettaisiin lähtemään useammin kuin kerran kansainväliseen toimintaan ja siksi
kalenterivuosikohtainen avustusmäärä pysyisi silti samana. Lisäksi budjetissa osattaisiin varautua
avustuksiin paremmin etukäteen, kun summa olisi 100 euroa tapahtumaa kohden.
Wilén totesi, että hallitus haluaisi herättää keskustelua kohdasta “edustaessan ELSA Turkua”. Wilén
selvensi, että matkoilla on henkilöitä, jotka ovat edustamassa juuri ELSA Turun hallitusta ja saattavat
lisäksi kuulua ELSA Finlandiin. Väliä ei ole kuuluuko molempiin, mutta hallitus koki, että jos henkilö
on ELSA Turun hallituksella niin hän saisi tämän lisäavustuksen. Jäsenistö keskusteli siitä liittyykö
ulkomailla edustaminen enemmänkin ELSA Finlandin edustamiseen.
Wilén totesi, että hallitus on valmis poistamaan kyseisen kohdan. Kohta päätettiin yksimielisesti poistaa.
Jäsenistö äänesti koko ohjesäännön muutoksien hyväksymisestä kerralla. Kukaan ei vastustanut
ohjesäännön muutoksia, joten jäsenistö hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
9§ Vuoden 2016 talousarvion muutosehdotuksista päättäminen
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Lönnroth esitteli talousarvion muutosehdotukset. Jäsenistöllä ei ollut muutosehdotuksiin lisättävää eikä
vaihtoehtoisia ehdotuksia. Kukaan ei vastustanut muutosehdotuksia ja ne hyväksyttiin siten
yksimielisesti.
10§ Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
11§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.19.

Turussa

______________________

______________________

Lauri Havia

Maria Riihimäki

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

______________________

______________________

Nina Lyly

Pauliina Penttilä

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
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