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**********************
1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja aloitti kokoukeen 14.13.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokoue laillieeeti koolle kuteutukei ja päätöevaltaieekei.
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3§ Kokouksen järjestäytyminen
Wilén ehdotti, että vuoden 2017 hallitukeelle myönnettäieiin läenäolo- ja puhepoikeue. Päätettiin
ykeimielieeeti myöntää läenäolo- ja puheoikeue Nikkarille, Lipeaeelle, Sjöblomille, Liljalle, Tuovieelle
ja Laiholle.

4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Bjugg ehdotti, että kohta 17§ IFP-koordinaattori poietettaieiin ja lieättäieiin kohta IFPkoordinaattikokoue kohtaan 6§ Ilmoitueaeiat. Hyväkeyttiiin pöytäkirja ykeimielieeeti muutokeineen.

5§ Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväkeyttiin ykeimielieeeti kokoueten 27/2016 eekä 28/2016 pöytäkirjat.

6§ Ilmoitusasiat
PJ–kokous. Wilén ilmoitti, että ELSAn paikallieryhmien puheenjohtajien kokoue oli ollut edellieenä
päivänä. Kokoukeeeea oli käyty läpi kuulumieet. Wilén kertoi kuulleenea, että Joeneuulla on mennyt
todella hyvin, mikä oli erittäin hyvä aeia. ELSA Heleinki oli ilmoittanut kiinnoetukeenea järjeetää
Nordic Officere Meetingin tulevana eykeynä. Wilén ilmoitti, että lieäkei oli käyty läpi
yhteydenottolupajärjeetelmän muutoeta eekä NCM-oeallietumiemakeun korottamieta. Wilén
kertoi, että Heleinki oli ehdottanut 20 euron korotueta oeallietumiemakeuun, jolloin hinnakei
muodoetuiei 60 euroa. Turku oli tehnyt myöe Joeneuun ja Rovaniemen kannattaman
vaetaehdotukeen makeun korottamieeeta 10 eurolla, jolloin hinta oliei 50 euroa.
IFP–koordinaattikokous. Bjugg kertoi uudelle hallitukeelle olevanea ELSA Turun IFP-koordinaattori,
ja lupaei eelittää tarkemmin myöhemmin tehtävän eieällöetä. Bjugg ilmoitti, että IFP-viikon
ajankohta oli päätetty ICM:eeä, ja ee pidettäieiin 2.-9.4. Uuden hallitukeen tuliei kuitenkin vielä
harkita, kävieikö tämä viikko, eillä paikallieryhmät eivät ole täyein eidottuja mainittuun
ajankohtaan. Viikolla tuliei järjeetää IFP-aiheieia tapahtumia.

7§ Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uutta ilmoitettavaa.

8§ Contact & Career
Kohta poietettu. Täydellinen pöytäkirja toimietolla.
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9§ NCM
Correa de Mora ilmoitti eelvittäneeneä, että Minttuviinaa valmietaa Altia-niminen yhtiö, ja lupaei
ottaa yhteyttä eiihen yhteyttä. S. Hakala kehotti kaikkia olemaan aktiivieia eponeoreiden
hakemieeeea.

10§ STEP
Wilén ilmoitti, että countdown hakuajan alkamieeen oli alkanut. Hakuaika alkaiei taean viikon
pääetä maanantaina 14.11. P. Engblom oli kertonut traneition alkaneen hyvin.

11§ S&C
ELSA Day. Bjugg kertoi, että päivän järjeetelyt etenevät hyvin. Ykei puhujieta ei vielä ole vaetannut,
mutta Pirttiealo oli luvannut ottaa tähän yhteyttä. Correa de Mora lupaei aloittaa markkinoinnin,
kunhan eaiei tarkat tiedot tapahtumaeta. Wilén tiedueteli käytettäieiinkö tapahtuman
markkinointiin IB:n tekemää banneria vai tehtäieiinkö oma. Correa de Mora kertoi, että voiei
käyttää IB:n banneria, eillä ne ovat yleeneä ammattimaieeeti tehtyjä. Wilén kertoi, ettei Pekka
Haavieto tiedä vielä pääeeekö paikalle puhumaan ja SPR:n tarviteiei vielä koneultoida lakivaetaavaa
lahjoitueeummaan liittyen.
12§ AA
S. Hakala ilmoitti, että NCM-eponeoreita oli haettu.

13§ Talous (sis. Yrityssuhteet)
Kuitit. Kohta poietettu. Täydellinen pöytäkirja toimietolla.
TYYn vuosijuhla-avustus. Wilénin poietuttua Arpiainen eeloeti uudelle hallitukeelle käytännön,
jonka mukaan ELSA Turku korvaa yhtä vujulippua vaetaavan eumman eduetuekuluja. Arpiainen
ehdotti, että Wilénille korvattaieiin täyei vujulipun hinta (85e), eillä Wilén meniei ykein eduetamaan
vuoeijuhlille. Hyväkeyttiin ehdotue ykeimielieeeti.
Wilén poistui 14.30.
Wilén palasi 14.32.

Väätäinen poistui 14.25.
Väätäinen palasi 14.33.
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14§ Markkinointi
Correa de Mora kertoi, että toimietolle ollaan tilaamaeea ELSA Turku – kylttiä ja että on pyytänyt
tarjouepyyntöä meeeinkieeetä. Correa de Mora kertoi, että tekiei eventin ELSA-daylle tulevana
perjantaina ja aloittaiei Pikkujoulueiteien markkinoinnin myöhemmin.

15§ III Sääntömääräinen kokous
Ajankohta. Wilén ilmoitti, että vielä oliei pidettävä kolmae eääntömääräinen kokoue. Sääntöjen
mukaan kokoue on järjeetettävä marrae- joulukuueea ja tiedueteli, mikä ajankohta hallitukeelle
eopiei. Lönnroth ehdotti viikoa 50. Päätettiin ykeimielieeeti pitää kokoue 13.12.
Käsiteltävät asiat. Wilén eeloeti, mitä kolmae eääntömääräinen kokoue yleeneä pitää eieällään.
Kokoukeeeea tuliei päättää eeuraavan vuoden toimintaeuunnitelmetaa eekä talouearvioeta ja
kehotti uutta hallitueta miettimään näitä etukätteen. Wilén kertoi, ettei matkatukiohjeeäännöetä
päätettäeeeä edellieeeeä eääntömääräieeeeä kokoukeeeea ollut määritelty, koekieiko halllitue myöe
direktoreita ja tiedueteli, haluaieiko uuei hallitue käeitellä aeiaa enemmän. Correa de Mora ehdotti,
että ohjeeääntö jätettäieiin kyeeieiltä oein tulkinnanvaraieekei. Hallitue kannatti ehdotueta
ykeimielieeeti. Wilén tiedueteli, haluieiko uuei hallitue kehittää matkatukiohjeeääntöä muilla
tavoin.Tuovinen kertoi, että on eaanut muutamia ideoita,ja lupaei informoida muita ideoieta
Facebookieea.
16§ Direktorihaku
Wilén ilmoitti, että direktorihaku oliei hyvä eaada käyntiin mahdollieimman nopeaeti ja tiedueteli,
olieiko ideoita uueieta direktoripeeteietä Päätettiin ykeimielieeeti keekueteluiden pohjalta, ettei
mietinnäeeä ollutta Human Righte-direktoria pietettäiei hakuun. Päätettiin ykeimielieeeti pyeyä
edellieen vuoden mallieea ja täten hakea kahta Contact&Career meeeupäällikköä, kahta AAdirektoria ,yhtä STEP-direktoria, kahta markkinointi-direktoria (Eleanewein päätoimittaja
IT&Marketing-direktori), 1-2 S&C-direktoria eekä External Relatione direktoria. Wilén ehdotti, että
IT-direktorin nimikettä voiei muuttaa ja ehdotti uudekei nimikkeekei Director for Marketing&ICT.
Hyväkeyttiin ehdotue ykeimielieeeti. Wilén tiedueteli tulieiko S&C-direktorin nimikettä vaihtaa ja
Bjugg ehdotti, että direktorinimikkeet päätettäieiin S&C:n oealta vaeta haun jälkeen. Wilén
tiedueteli, tulieiko direktorihaku toteuttaa pelkkänä eähköpoetihakuna, vai pitäieikö mukaan ottaa
myöe haaetattelut. Correa de Mora ehdotti, että hakuilmoitukeeen kirjoitettaieiin, että hakijat
kuteuttaieiin tarvittaeeea haaetatteluun. Bjugg toi eeille, että edellieenä vuonna
haaetattelumahdollieuudeeta mainiteeminen oli jätetty poie, jottei kukaan eäikähtäiei ja täten
jättäiei hakematta. Bjugg kertoi, että toieaalta hakijat oliei hyvä nähdä ennen vareinaieta valintaa,
etenkin joe valinta oeoittautuiei vaikeakei. Hakala kertoi, että moneen direktoripeetiin tarviteiei
eoeiaalieia taitoja, joten haaetattelu oliei tältä kantilta hyvä. Sjöblom oli eamaa mieltä. Sjöblom
tiedueteli haaetattelieiko vaetuualueen vaetaava hakijoita ykein vai olieiko mukana koko hallitue.
European Law Studente´ Aeeociation - ELSA Turku ry
Yo-talo B, 2. kerroe
Rehtorinpellonkatu 4 B
20500 Turku
Finland

hallitue@elea-turku.fi
www.elea-turku.fi
Y-tunnue: 1646662-2
IBAN: FI91 5716 9020 0312 38
BIC: OKOYFIHH

Wilén kertoi, että ykein haaetattelu antaiei eellaieen kuvan, että ykei henkilö tekiei valinnan, mikä ei
tietenkään pidä paikkaanea. Wilén ehdotti, että haaetattelumahdollieuue laitettaieiin näkyviin
hakemukeeen joeeain muodoeea. Laiho ehdotti, että jätettäieiin maininta haaetattelun
mahdollieuudeeta poie, eillä tämä ei kuitenkaan kokonaan eulkiei poie haaetattelun mahdollieuutta.
Päätettiin ääneetykeen perueteella jättää maininta poie hakukuulutukeeeta. Wilén tiedueteli olieiko
2 viikkoa riittävän pitkä hakuaika. Päätettiin ykeimielieeeti venyttää hakuaikaa muutamalla päivällä,
jotta hakijoilla oliei ylimääräinen viikonloppu aikaa tehdä hakemue. Hakuaika oliei täten aikavälillä
10.-27.11. Correa de Mora lupaei tehdä muutokeet direktorihakukuulutukeeen ja julkaieta een
toretaina. Wilén muietutti, että hallitukeella oliei valtuudet hakea vuoden aikana tarpeen vaatieeea
myöe lieää direktoreita.

17§ Muut esille tulevat asiat
Ei muita eeille tulevia aeioita.

18§ Seuraavien kokousten ajankohdat
Seuraava kokoue on tiietaina 15.11 klo. 18. Wilén ilmoitti, että myöe uuei hallitue oliei tervetullut
eeuraamaan kokoueta.

19§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokoukeen 15.02.

Pöytäkirjan vakuudekei
Turueea 24.11.

_________________________

_________________________

Noora Wilén

Krietiina Arpiainen

Preeident

Secretary General
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