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Vuoden 2019 hallituksen kokous 35/2019 

 

Päivämäärä ja aika: 28.10.2019 klo 18.00 

 

Paikka: ELSAn toimisto 

  Rehtoripellonkatu 4B 

  Yo-talo B, 2. kerros 

  20500 Turku Finland 

Paikalla:  

Emilia Sakko    President 

Emmi Kotilainen   Secretary General 

Miia Hannukkala    Vice President for Marketing 

Henni Heikkinen   Vice President for Academic Activities 

Camilla Saarinen   Vice President for Academic Activities 

Iida Knaappila    Vice President for Seminars & Conferences  

Heta Salmi     Vice President for Seminars & Conferences 

 

Emma Laaksonen   Director for Academic Activities & International Students 

 

   

1§ Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.11. 

 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 
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Sakko ehdotti, että lisätään kohtaan 14§ Contact & Career alakohta a) Loungevastaavan valinta. 

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen yksimielisesti. 

 

4§ Ilmoitusasiat 

a) Hallituksen virkistäytymisilta 

Sakko kertoi, että hallituksen virkistäytymisilta järjestettiin viime torstaina toimistolla, oli oikein 

onnistunut.  

Sakko muistutti, että NCM:n ilmoittautumisaikaa on jatkettu ensi sunnuntaihin asti. Sakko neuvottelee 

EF:n pääsihteerin kanssa siitä, jos hakuaikaa voisi jatkaa ensi viikon tiistaihin.  

 

5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Ei esitetty pöytäkirjoja hyväksyttäväksi. 

 

6§ Uusien jäsenten hyväksyminen  

Ei esitetty pöytäkirjoja hyväksyttäväksi. 

 

7§ Markkinointi 

a) Neighbours from Hell & Kalja vai Kepponen -bileet 

Hannukkala kertoi, että viikonloppuna oli Instagram-tarinat tapahtumista. Sunnuntaimailissa on myös 

markkinoitu tapahtumaa. Hannukkala kertoi, että vielä tänään illalla voisi laittaa Facebookissa 

muistutusta. 

b) Hallitusvaalit ja II sääntömääräinen kokous 

Hannukkala kertoi, että laittoi pesteistä Sunnuntaimailiin kuvaukset. Hannukkala tekee pikaisesti 

tapahtuman Facebookiin. Keskusteltiin myös siitä, että kokouskutsun voisi laittaa nettisivuille. Sakko 

huomautti, että markkinoinnissa kannattaa alleviivata sitä, että täytyy olla jäsen asettuakseen ehdolle. 

c) Rapujuhlasitsit 

Hannukkala kertoi, että sitsejä täytyy markkinoida lisää, jos tapahtuma ei ole mennyt täyteen. Heikkinen 

selvittää, kuinka pitkään ilmoittautuminen on auki.  

d) Go International  

Salmi teki tapahtumakuvauksen, ja Facebook-tapahtuma on tarkoitus julkaista kolme viikkoa ennen 

tapahtumaa. 

e) ICT 

Ei uutta ilmoitettavaa. 
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8§ ELSA News 

Sakko kertoi, että toimittajat on löydetty puuttuville artikkeleille ja haastattelut on tehty. Lehti etenee 

hyvin.   

 

9§ Academic Activities 

a) Neighbours from Hell 

Heikkinen kertoi, että huomista varten tarvitaan lähinnä booli ja pientä naposteltavaa. Sakko muistutti 

laittamaan hallituspaidat päälle. 

b) Rapujuhlasitsit  

Heikkinen kertoi, että ilmoittautuminen aukesi tänään. Ilmoittautumisessa on ollut ongelmia, joita 

yritetään ratkaista.  

Camilla Saarinen saapui 18.30. 

 

c) Vaihtaritapahtumat 

Laaksonen kertoi, että ensi viikolla pidetään vaihtaritapahtuma. Ohjelmassa on haalarimerkkien 

ompelua, lautapelejä ja Open mic.  

Laaksonen kertoi, että Kirkkotie on varattu 19.11. seuraavaa vaihtaritapahtumaa varten. 

d) ELSA Day 

Laaksonen kertoi, että yksi mahdollisuus olisi pitää some-kampanja, mutta aihe puuttuu vielä. 

Knaappila ehdotti, että tehdään jäsenille kysely kuvitelluista kommenteista, joista pitää arvioida onko se 

sananvapauden vastaista vai ei, pidettiin ideaa hyvänä. 

 

10§ Seminars & Conferences 

a) Seminaarit 

Keskusteltiin siitä, milloin mahdollisen Case Keviniin liittyvän seminaarin ajankohta on, missä 

seminaari pidetään ja minkälainen tapahtuma sen ympärille rakennetaan. Salmi ja Knaappila ottavat 

yhteyttä puhujiin, ja selvittelevät ajankohtaa, jonka perusteella voidaan suunnitella tarkemmin.  

 

11§ Student Trainee Exchange Programme 

Ei uutta ilmoitettavaa. 

 

12§ Go International  
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Sakko kertoi, että on laittanut Fortelle kyselyä tarkemmista yksityiskohdista tapahtumaan liittyen. Salmi 

on tehnyt markkinointimateriaalit. Kaikki puhujat eivät ole varmistuneet vielä. 

 

13§ Talous 

a) Kuitit 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

14§ Contact & Career 

a) Loungevastaavan valinta 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

b) Muuta 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

15§ Toimisto 

Keskusteltiin siitä, että toimisto pitäisi siivota ennen keskiviikon toimistopäivystystä. Sakko, Heikkinen 

ja Saarinen tulevat siivoamaan. Kotilainen tekee toimistopäivystysvuorot loppuvuodelle heti, kun kaikki 

ovat vastanneet kyselyyn. 

 

16§ ELSA Finlandin kuulumiset 

Sakko kertoi, että ICM on nyt ohi, ja ilmeisesti kaikki on mennyt hyvin. NCM:n ilmoittautumisaikaa on 

jatkettu. NOM on ensi viikolla, ja sinne osallistuu myös osa ELSA Finlandin hallituksesta.  

Sakko kertoi Ala-Sankilan terveiset. ICM Constantassa oli keskusteltu paljon tärkeistä asioista. Kolme 

Deputyä valittiin kansainväliseen hallitukseen, ja EF valmistautuu NCM:n. 

 

17§ II sääntömääräinen kokous 

Sakko kertoi, että kokouskutsu on toimitettu ilmoitustaululle ja laitettu sähköpostiin. Sakko on pyytänyt 

Väätäisen puheenjohtajaksi. Sakko on tiedustellut toiminnantarkastajia ensi vuodelle ja löytänyt kaksi 

vapaaehtoista tehtävään. Sakko kertoi, että sääntömuutoksen takia sääntömääräisiä kokouksia on 

vuodessa kaksi, mutta tämänhetkisten sääntöjen vuoksi osa asioista pitää jättää kolmanteen 

sääntömääräiseen kokoukseen. Sakko selvittää, kuinka asiassa tulee toimia, mikäli uudet säännöt tulevat 

voimaan ennen kolmatta sääntömääräistä kokousta. Keskusteltiin siitä, pitäisikö hallituspesteihin liittyen 
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selventää hallitusvastuuseen kuuluvia asioita, Hannukkala lisäsi pestien kuvaukseen mm. NCM:n 

osallistumisesta. 

 

18§ Vis Moot  

Sakko kertoi, että viime viikolla keskusteltiin Vis Moot -oikeustapauskilpailun tukemista. Tukeminen on 

mahdollista vain siten, että ostetaan näkyvyyttä. Sakko oli kysynyt ELSA Finlandin 

oikeustapauskilpailuvastaavalta mielipidettä siitä, onko tukeminen ristiriidassa ELSAn omien 

oikeustapauskilpailujen kanssa. Tevalin oli vastannut, että säännöt eivät kiellä tukemista, ja ELSA Turku 

saa itse päättää yhteistyöstä. Väyrynen oli kertonut jo aiemmin siitä, että budjetin kannalta tuki saattaa 

näyttää huonolta. Keskusteltiin siitä, saadaanko tarpeeksi näkyvyyttä.  

Äänestettiin siitä, ostetaanko näkyvyyttä ELSA Turulle Vis Moot -joukkueen Instagram-tililtä ja muusta 

markkinoinnista. Äänestettiin 6-1 näkyvyyden ostamisen puolesta. Sakko ehdotti, että ostetaan 

näkyvyyttä 100 eurolla, ja päätetään myöhemmin siitä, mitä tämä sisältää. Hyväksyttiin ehdotus 

yksimielisesti. 

 

19§ Abi-päivä 

Sakko muistutti, että Abi-päivä on 8.11.2019 Calonialla. Erityisesti toiveena oli se, että esitellään 

ulkomaanmatkoja ja kansainvälisyyttä. 

 

20§ Muut esille tulevat asiat  

Kotilainen kertoi, että transitiomökkiä on vaikeaa löytää, ja ehdotti esimerkiksi saunatilan varaamista. 

Pidettiin ajatusta hyvänä. 

 

21§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohdasta myöhemmin.  

 

22§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.03.  

 

Turussa 28.10.2019 
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_______________________  _______________________   

Emilia Sakko  Emmi Kotilainen 

puheenjohtaja  pääsihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


