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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.20.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Wilén ehdotti lisättäväksi kohdaksi 4§ Kokouksen sihteerin valinta ja kohdaksi 8§ Paragraaffiyhteistyö. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

4§ Kokouksen sihteerin valinta
Wilen ehdotti Bjuggia kokouksen sihteeriksi. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

5§ Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
Ei uutta tiedotettavaa.
6§ Ilmoitusasiat
Kiitos fuksiviikosta. Wilén kertoi saaneensa useilta tahoilta positiivista palautetta fuksiviikon aikana
ja kiitti koko hallitusta aktiivisesta osallistumisesta.
IPM Tallinn. Wilén kertoi ELSA Finlandin puheenjohtajan lähettävän koonnin siitä, mistä
kokouksissa keskusteltiin.
EF –coach & kokous. Lönnroth ilmoitti olevansa ELSA Turun coach kaudella 2016/2017. Sovittiin,
että Lönnroth kertoo EF:n kuulumiset hallituksen kokouksissa. Lönnroth kehotti muita
osallistumaan EF:n kokouksiin.
7§ Uusien jäsenten hyväksyminen
Lönnroth ehdotti seuraavia henkilöitä hyväksyttäväksi ELSA Turun jäseniksi.
Valtteri Otsamo
Tiina Jauhiainen
Katriina Peltonen
Lucy Barnes
Tuija Raappana
Essi Peltoniemi
Noora Salonen
Lasse Heliste
Sakari Jarva
Aleksi Matti Juhanpoika Pilke
Laura Karvonen
Johanna Maarit Kuusisto
Sini Marja Lilja
Stina Hedman
Krista Katriina Alanen
Emilia Asikainen
Aleksi Pilke
Mikko Sakari Tuovinen
Heta Hovi
Bella Laiho
Jenni Maria Koivisto
Sanni Pakkala
Julia Kinnunen
Roosa Toivonen
Kenzi Kärkkäinen
Enni Eevastiina Vapamaa
Emilia Asikainen
Anna-Sofia Alexandra Katariina Alahuita

Nina Peltola
Oili Palsila
Jenna Hirvi
Reetta Pohjankukka
Juha Kukkonen
Miikka Kaartosalmi
Minttu Matikainen
Aleksi Komulainen
Maria Pekkala
Nora Perko
Hallitus hyväksyi edellä mainitut henkilöt yksimielisesti ELSA Turun jäseniksi.
8§ Paragraaffiyhteistyö
Wilén kertoi, että Paragraaffi oli ehdottanut yhteistyötä ja kysellyt, millaista toimintaa ELSA Turulla
on. He ehdottivat myös esimerkiksi ammatillisten workshopien järjestämistä. Koko hallitus piti
yksimielisesti ideaa hyvänä ja sovittiin, että tiedusteltaisiin yhteistyömahdollisuuksia syksylle tai
tulevalle keväälle.
9§ Uusi toimisto
Toimiston vuokrasopimus. Wilén kertoi että vuokrasopimus on allekirjoitettu.
Muuttopäivä. Wilén kertoi, että toimisto saadaan käyttöön vuokrasopimuksen mukaisena vuokraajan alkamisajankohtana 1.9. Sovittiin, että muutto suoritettaisiin 2.9.
Päivystysvuorot. Wilén kehotti kaikkia ilmoittamaan sopivat päivät Facebookissa.
Toimiston varustelu. Wilén kertoi, että TYY oli tarjonnut huonekaluja uuteen tomistoon ja OPKOn
kanssa oli sovittu, että otetaan ne kaikki uuteen toimistoon.
Muuta. Wilén kehotti kaikkia kynnelle kykeneviä tulemaan auttamaan muutossa. Keskusteltiin
toimiston avajaisten ajankohdasta. Wilén ehdotti, että kysytään naapurissa olevilta toimistoilta
ensin. Päätettiin sopia ajankohta myöhemmin.
10§ Lähitapahtumat
RSG. Wilén kertoi, että Ready, Study, Go Turku –messut ovat torstaina 1.9. ICT-talolla. Sovittiin,
että Bjugg ja Wilén tulevat aamulla valmistelemaan standin. Jaettiin muut päivystysvuorot. S.
Engblom kehotti kaikkia pitämään silmät auki mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia ajatellen.
LIS-esittely. Wilén kertoi, että esittely on perjantaina klo 10. Sovittiin, että tavataan puoli tuntia
aiemmin, jotta voidaan kerrata vielä esitys. S. Engblom ehdotti, että painotetaan esityksessä LISopiskelijoille suunnattuja tapahtumia kuten SELS ja STEP.
KV–maisteriohjelmien lähiainejärjestöjen edustajien tapaaminen. Wilén ilmoitti osallistuvansa
tapaamiseen Bjuggin kanssa. Wilén kertoi tapaamisessa keskusteltavan kansainvälisten
opiskelijoiden edunvalvonnasta ja lukuvuosimaksuista.

TYYn avajaiskarnevaali. Wilén kertoi, että oltiin paikalla myös viime vuonna. Päätettiin
ilmoittautua tänäkin vuonna. Lönnroth, Väätäinen ja Kuusela lupasivat mennä edustamaan ELSA
Turkua.
11§ Fuksicocktailit
Aikataulu. Hakala kertoi, että käy keskiviikkona kaupassa Lönnrothin ja S. Engblomin kanssa.
Sovittiin, että Lönnroth allekirjoittaa Kirkkotien vuokrasopimuksen. Sovittiin, että kaikki tulevat
paikalle viimeistään kaksi ja puoli tuntia aiemmin valmistelemaan. AA-tiimi sekä Wilén ja Bjugg
tulevat kuitenkin kahdelta tekemään tarjottavia ja pystyttämään kuvausseinää. Wilén tekee
diaesityksen, kehotti kaikkia osa-aluevastaavia kertomaan, mitä haluaa tarkemmin kertoa.
Sovittiin, että Correa de Mora koittaa saada stadgalaisia mukaan.
Pukukoodi. Wilén kertoi, että puhuttu Facebookissa, smart casual. Sovittiin, että isäntinä
mieluummin yli- kuin alipukeudutaan.
Vastuualueet. Wilén kehotti musiikkivastaavia hoitamaan musiikin soittamisesta illan aikana. AAtiimi vastaa tarjoilusta, Wilénin vastuulla on valokuvaaja. Leimala lupasi jäädä siivoamaan. Muut
vastuualueet sovitaan cocktaileilla. Sovittiin, että Correa de Mora postaa tapahtumaan vielä
kilpailuista ja yrittää saada stadgalaisia mukaan. Sovittiin, että S. Engblom vetää bingon, jonka
voittaja julkistetaan Cocktaileilla.

12§ Academic Activities
Fuksi GO –bileet. Hakala kertoi vievänsä haalarimerkit Monkeyyn. Wilén kehotti kaikkia kutsumaan
kavereitaan tapahtumaan. Sovittiin, että Wilén allekirjoittaa sopimuksen Monkeyn kanssa lippujen
myymiseksi.
Tampere-excu. Kuusela kertoi saaneensa tarjouksia busseista, joista paras oli 550e. Päätettiin, että
Kuusela varmistaa hinnan ja otetaan se. Keskusteltiin jatkopaikan valinnasta. Päätettiin, että
yritetään hankkia liput Ilonaan. Kuusela kertoi aikataulusta, klo 9.30 vierailu syyttäjävirastoon,
jonka jälkeen kolmeen asianajotoimistoon. Kuusela kertoi, että paikkoja exculle olisi 40. Wilén
kehotti kysymään vierailukohteista, mitä tarjottavaa niissä tulee olemaan. Appron lähtöajaksi
sovittiin klo 17.30. Väätäinen kertoi budjetista ja keskusteltiin lipun hinnasta. Lönnroth ehdotti
liput myytävän hintaan 33e. Wilén ehdotti, että tuetaan tapahtumaa enemmän ja lipun hinta olisi
alempi. Lönnroth kertoi budjetin riittävän 4e alempaan. P. Engblom kehotti miettimään järjestön
taloutta kokonaisuudessaan ja ehdotti lipun hinnaksi 33e. Päätettiin yksimielisesti lipun hinnaksi
33e. Wilén ehdotti, että Kuusela saisi lipun ilmaiseksi. Päätettiin äänestää asiasta. Kuuselan
poistuttua päätettiin yksimielisesti, että excu olisi Kuuselalle ilmainen.
Kuusela poistui 10.37.
Kuusela palasi 10.38.
Muuta. Hakala kertoi, että AA-vastaavat olivat kokoustaneet ELSA Finlandin
oikeustapauskilpailuvastaavan kanssa. Kertoi, että lokakuussa on tulossa EF:n järjestämä kaikille
avoin tapahtuma, jossa esitellään oikeustapauskilpailuja.

13§ Seminars and Conferences
IV. Keskusteltiin toisen matkanjohtajan valinnasta. Bjugg kertoi, että Leimala oli suorittanut
arvonnan ja arpaonni osui Hakalaan. Bjugg ehdotti Hakalan valitsemista toiseksi ma tkanjohtajaksi.
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Keskusteltiin matkanjohtajien osallistumismaksujen
tukemisesta. Bjugg kertoi, että oli budjetoitu tuettavan yhtä lippua. Lönnroth ehdotti, että
molempien matkanjohtajien lippua tuettaisiin. Lönnroth ehdotti myönnettäväksi suurempaa
summaa, Bjuggille 150e ja Hakalalle 100e. Hakala ja Engblom ehdottivat 85e molemmille.
Päätettiin äänestää tukien määrästä matkanjohtaja kerrallaan. Bjugg poistui. Keskustelun pohjalta
P. Engblom ehdotti 85e ja Lönnroth 100e. Äänestettiin kolme 85e puolesta ja kaksi 100e puolesta.
Bjugg palasi. Hakala poistui. P. Engblom ehdotti keskustelun pohjalta 85e. Hyväksyttiin
yksimielisesti.
Seminaari. Leimala kertoi Pirttisalon sanoneen, että hän oli yrittänyt saada puhujia Helsingistä,
mutta mikäli se ei onnistu, yrittää hän saada niitä Turusta. Wilén kehotti alkamaan hakea
avustuksia.
14§ NCM
Hakala tiedusteli, milloin keittiöhenkilökunnan hakukuulutus tehdään. Sovittiin, että se laitetaan
lähiaikoina sunnuntaimailiin. Keskusteltiin keittiöhenkilökunnan lippujen korvaamisesta ja
sovittiin, ettei heidän tarvitse maksaa osallistumisesta.
15§ C&C
Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.

Leimala poistui klo 10.54.

16§ Talous
Kuitit. Kohta poistettu. Täydellinen pöytäkirja toimistolla.
Avustushakemukset. Wilén kertoi, että Elina Ryymin hakee avustusta (50e) Supporting Area
Meetingiin, hakemus lähetetty ajoissa ja kaikki asiat kunnossa. Wilén ehdotti, että jäjellä oleva tuki
50e myönnettäisiin täysimääräisenä. Päätettiin yksimielisesti myöntää avustus.
Muuta. Ei muuta ilmoitettavaa.
17§ STEP
P. Engblom kertoi, että job hunting eli uusien työharjoittelupaikkojen etsiminen Turun alueella on
käynnistetty. Hän kehotti vinkkaamaan, mikäli jollain on jotain ideoita työharjoittelupaikoiksi. Oli
saanut puhelun Sunbornilta, että ovat kiinnostuneet STEPistä. P. Engblom kertoi, että ELSA Turun
jäsen oli päässyt Brnoon harjoitteluun, mutta paikka oli peruuntunut yhteydenpito-ongelmista

harjoittelupaikan ja paikallisryhmän välillä johtuen. P. Engblom kertoi pahoitelleensa tapahtunutta
ja ilmoittanut olevansa valmis auttamaan asian selvittämisessä.
18§ Markkinointi
Correa de Mora pyysi Wiléniä lähettämään Fuksicocktail-mainoksen, jotta voi laittaa sen
Instagramiin. Correa de Mora oli pyytänyt, että Fuksicocktail-tapahtuma jaettaisiin fuksiryhmään.
Wilén lupasi pyytää OPKAa jakamaan FuksiGo-bileet Facebookissa.
17§ ELSA News
Raitio oli kertonut, että tulevien lehtien aiheet ovat kansainvälinen vero-oikeus ja työoikeus.
Väätäinen kertoi myyneensä mainoksia lehteen ja Wilén kertoi, että OP:lta on tulossa mainos.
20§ Blogi
Wilen kertoi, pyytäneensä EF:n hallitukselta tekstiä blogiin. Bjugg oli ehdottanut tagien lisäämistä
blogiin, jotta samanaiheiset postaukset löytyvät helpommin. Wilén ehdotti aiheiden jaottelua,
josta oli aiemmin ollut puhetta. Sovittiin, että se on hyvä ja että Ilari laittaa ne blogiin.
21§ Muut esille tulevat asiat
Kastajaiset. Sovittiin, että kastajaisiin menevät kaikki, jotka pääsevät.
Korttikoneen korjaus. Lönnroth kertoi, että uusi korttikone on lähetetty vanhan rikkinäisen tilalle.
22§ Seuraavien kokousten ajankohdat
Kokousrytmi. Keskusteltiin kokousrytmistä ja sovittiin, että jatketaan yhden kokouksen
viikkotahdilla.
Vakiokokousaika. Keskusteltiin vakiokokousajasta. Päätettiin pitää sama kuin tähänkin mennessä.
Seuraava kokous. Seuraava kokous on 14.9. klo 9.00.
23§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Turussa 20.9.
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