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Esityslista:

1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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3§ Kokouksen sihteerin valinta
Sakko ehdotti Väyrystä kokouksen sihteeriksi. Valittiin yksimielisesti Väyrynen kokouksen sihteeriksi.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Sakko ehdotti, että lisätään uudeksi kohdaksi 21§ NCM Rovaniemi. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
5§ Ilmoitusasiat
a) Tampere-excu
Heikkinen ja Saarinen kertoivat, että excu oli mennyt kaikin puolin hyvin.
b) NCM Rovaniemi
Sakko kertoi, että ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt auki ja se jatkuu lokakuun loppupuolelle asti.
c) Tilinpäätös
Sakko kertoi, että virheet viime vuoden tilinpäätöksessä on saatu korjattua ja korjattu tilinpäätös on tällä
hetkellä toiminnantarkastajilla tarkastettavana.
6§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Sakko ehdotti hyväksyttäväksi pöytäkirjaa 31/2019. Hyväksyttiin pöytäkirja yksimielisesti.
7§ Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei esitetty uusia jäseniä hyväksyttäviksi.
8§ Markkinointi
a) Neighbours from Hell ja Kalja vai Kepponen -bileet
Sakko välitti Hannukkalan terveiset: kummastakin tapahtumasta on luotu erilliset Facebook-tapahtumat
sekä tapahtumia on markkinoitu myös sunnuntaimailissa. Tapahtumista pyritään tekemään
somejulkaisuja yhdessä, jotta mahdolliset osallistujat ymmärtäisivät, että kyseessä on etkot ja jatkot.
b) Hallitusvaalit
Sakon mukaan Hannukkala on kertonut, että hallitusvastaavien pestiesittelyt alkavat todennäköisesti
seuraavana päivänä. Tarkoituksena on, että samana päivänä julkaistaan yksi esittely niin Instagramissa
kuin Facebookissakin. Keskusteltiin, milloin toisen sääntömääräisen kokouksen Facebook-tapahtuma
kannattaisi julkaista ja tultiin siihen tulokseen, että kokouskutsu olisi hyvä lähettää ennen tapahtuman
luomista. Sakko ehdotti, että odotetaan ainakin siihen asti, että päätös korjatun tilinpäätöksen
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hyväksymisestä on saatu toiminnantarkastajilta, jotta tiedetään, tuleeko tilinpäätöksen hyväksyminen
sisällyttää kokouksen esityslistaan.
c) ICT
Korhonen kertoi, että Turun puolesta ei juuri tiedotettavaa, kansallisella tasolla ongelmia, joita
selvitetään.
9§ ELSA News
Sakko välitti Vialenin terveiset: lehti etenee ja tällä hetkellä meneillä on muun muassa haastattelujen
organisointi.
10§ Academic Activities
a) Rapujuhlasitsit
Saarinen kertoi, että tapahtumasta ei ole juuri uutta tiedotettavaa. Oletettavasti paikkamäärää saadaan
nostettua 55:een. Sitsien hinnasta tulisi vielä keskustella.
b) Neighbours from Hell
Keskusteltiin, että tapahtuma ei vaadi meidän puolelta juuri järjestelyjä. Toimistolle voitaisiin hankkia
esimerkiksi boolia ja jotain naposteltavaa. Väyrynen muistutti, että talousarvion mukainen budjetti
tapahtumalle on 80,00 €.
c) Vaihtari-ilta
Laaksonen kertoi, että 6.11. järjestettävää lautapeli-iltaa tulee vielä suunnitella Lexin ja ESN:n kanssa.
Lisäksi lähiaikoina tulisi päättää päivä vaihtareiden pikkujoulutapahtumalle sekä miettä kyseisen
tapahtuman tarkempaa konseptia.
d) ELSA Day
Keskusteltiin siitä, millaisena päivä voitaisiin tänä vuonna järjestää. Sakko huomautti, että tapahtuman ei
tarvitse olla välttämättä suoraan jäsenistölle suunnattu, kuten viime vuonnakaan ei ollut. Keskusteltiin
myös muun muassa somen kautta tapahtuvasta kampanjoinnista.
11§ Seminars & Conferences
a) Seminaarit
Salmen mukaan seminaari saattaa olla vaikea järjestää loppuvuodesta, sillä Go International -tapahtuma
vie aikaa. Keskusteltiin, voisiko tapahtuman järjestää vasta ensi vuoden puolella tammikuussa. Sakko
huomautti, että alkuvuodesta ei ole paljoa tapahtumia tiedossa, joten seminaarille voisi olla tällöin
paremmin aikaa. Keskusteltiin kuitenkin siitä, miten tuleva hallitus suhtautuu kyseisen tapahtuman
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järjestämiseen. Salmi ehdotti, että voitaisiin keskustella tapahtuman järjestämisestä uudelleen, kun uusi
hallitus on valittu, jotta voidaan kysyä heidän mielipidettä asiaan.
Knaappila kertoi, että seuraavana päivänä tehdään Euroopan parlamentille loppuraportointi matkasta.
12§ Student Trainee Exchange Programme
Leikkonen kertoi, että työnantajien puolelta on tullut huonosti vastauksia. Leikkosen mukaan
marraskuussa voitaisiin pitää STEP-päivystys.
13§ Go International
Knaappilan mukaan ei juuri uutta ilmoitettavaa tapahtumasta. Keskusteltiin tapahtuman kellonajasta ja
Sakon mukaan aiemmin mietitty aikaa 19-22.
14§ Talous
a) Kuitit
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.
b) Tilinpäätöksen korjaus
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.
c) Matkatukihakemus
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.
d) EDF-tuet
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.

15§ Contact & Career
a) Ohjelma-, lounge- ja markkinointivastaavien valinta
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.

16§ Ulkosuhteet
Ei uutta ilmoitettavaa.
17§ Toimisto
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Knaappila ehdotti, että toimistolle voitaisiin hankkia kierrätyslaatikoita. Sakko ehdotti, että hankitaan
toimistolle kierrätyslaatikot 24,00 €:lla. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
18§ ELSA Finlandin kuulumiset
Sakon mukaan EF valmistautuu ICM:n lähtöön sekä valmistelee NOM:in workshop-materiaaleja. AR ja
OYOP ovat pian valmiita.
19§ Yhdistyksen uudet säännöt
Sakon mukaan edellisessä kokouksessa oltiin hyväksytty PRH:n korjauskehotukset, minkä jälkeen
kuitenkin ilmennyt, että sääntöjen 19§ on sisältänyt lainvastaisuuksia. Aikaisempien sääntöjen mukaan
hallituksen jäsenen erottamista pystyi ehdottamaan 10 jäsenen toimesta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyslain mukaan näin ei kuitenkaan voida tehdä, ellei asiasta olla mainittu kokouskutsussa. Lisäksi
säännöissä oli ongelmallista koko hallituksen erottaminen, sillä yhdistys ei voi toimia edes väliaikaisesti
ilman hallitusta. Sakko ehdotti, että lisätään sääntöihin, että hallituksen tai hallituksen jäsenen
erottamisen ehdottaminen tulee käydä ilmi jo kokouskutsussa sekä mikäli koko hallitus erotetaan, tulee
valita välittömästi uusi hallitus. Sakko ehdotti, että ehdotetaan näitä korjausehdotuksia toisessa
sääntömääräisessä kokouksessa muiden sääntömuutosten kanssa. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
20§ NCM Rovaniemi
Sakko kertoi, että tapahtuma järjestetään marraskuun 22.-24. päivä ja ilmoittautuminen tapahtumaan on
nyt auki. Keväällä tehtiin linjaus, että osallistujajäsenille, jotka eivät ole hallitusvastaavia tai direktoreita,
maksetaan puolet NCM:n osallistumismaksusta. NCM Rovaniemessä on 60,00 €:n osallistumismaksu.
Keskusteltiin, että jatketaan tällä linjalla ja korvauksen mahdollisuudesta tulee tehdä julkaisu, jotta tieto
korvauksesta tavoittaa mahdollisia lähteviä jäseniä. Keskusteltiin, että koska NCM on osa
hallitusvastuuta, sekä hallitusvastaavat että direktorit voivat saada korvauksia matkakuluista sekä
osallistumismaksusta. Sakko ehdotti, että sekä hallitusvastaavat että direktorit voivat saada
maksimissaan 120,00 € matkakuluja kuittia vastaan. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Sakko ehdotti,
että korvataan myös koko osallistumismaksu kaikille lähteville hallitusvastaaville ja direktoreille.
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
21§ Muut esille tulevat asiat
a) Transitiomökki
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Keskusteltiin, että mökin vuokraaminen risteilyn sijaan olisi ympäristöystävällisempää ja edullisempaa.
Mökki tulisi kuitenkin varata ajoissa, eikä aikatauluista vielä tiedetä. Sakko ehdotti, että olisi hyvä, jos
jonkin mökin voisi varata ennakkoon ja tarvittaessa perua. Väyrysen mukaan mökkitransition budjetti
voisi olla 200,00 €, eli sama kuin karonkassa. Sakko kertoi laittavansa Kotilaiselle viestiä mökin
varaamisesta.
b) Toogaetkot
Keskusteltiin, että tapahtumaa ei järjestetä, sillä aikaisempien vuosien kokemuksella tapahtumassa ei ole
ollut paljoa kävijöitä.
c) Virkistäytymisilta
Väyrynen kertoi, että Doodle-kyselyn perusteella virkistäytymisilta järjestetään 24.10. klo 19 toimistolla.
Väyrynen hoitaa järjestelyt.
Sakko muistutti kaikkia promoamaan hallitusvaaleja sekä omia pestejään.
22§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään maanantaina 21.10. klo 18 alkaen toimistolla.
23§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Turussa 13.10.2019

________________________

___________________________

Emilia Sakko

Veera Väyrynen

Puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri
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