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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.18.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Kokouksen järjestäytyminen
Sakko ehdotti, että myönnetään vuoden 2020 hallituksen jäsenille Milla Marttilalle, Nuutti Berglundille,
Markus Mäelle, Otto Ahtolalle ja Emilia Tuomiluomalle läsnäolo- ja puheoikeus vuoden loppuun asti
vuoden 2019 hallituksen kokouksiin. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan yksimielisesti.
5§ Ilmoitusasiat
a) Transitio
Sakko kertoi, että tänään on järjestetty transitio. Suurin osa vuoden 2020 hallitusvastaavista sai
transition tänään. Saarinen kertoi, että Salmialle ja IM-direktoreille pidetään transitio yhtä aikaa
sosiaalisesta ohjelmasta.
b) Uudet säännöt
Sakko kertoi, että Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt uusia sääntöjä sähköpostilla, vaan ne pitäisi
lähettää postitse.
6§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Sakko ehdotti hyväksyttäväksi pöytäkirjaa 36. Hyväksyttiin pöytäkirja yksimielisesti.
7§ Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei esitetty uusia jäseniä hyväksyttäväksi.
8§ Markkinointi
a. Go International
Hannukkala kertoi, että tapahtuma on mennyt täyteen. Hannukkala pyysi tapahtumasta kuvia
markkinointia varten. Salmi kertoi voivansa ottaa kuvia.
b) Vaihtaritapahtuma
Hannukkala kertoi, että vaihtaritapahtuma on huomenna, laittaa vielä Instagram-tarinaan muistutuksen.
Huomenna on tarkoitus ottaa tapahtumasta kuvia sosiaaliseen mediaan.
c) Pikkujoulusitsit
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Hannukkala kertoi, että sitseihin on vielä aikaa. Sitsejä on jo markkinoitu Sunnuntaimailissa. Heikkinen
tekee ilmoittautumislinkin viimeistään torstaina, ilmoittautuminen aukeaa maanantaina.
d) ICT
Hannukkala kertoi, että kansalliset nettisivuongelmat on nyt korjattu, tilanne on parempi. Korhonen
selvittää ELSA Turun sivun kansikuvan vaihtoa. Sakko kertoi, että uusien sääntöjen mukaan
kokouskutsu sääntömääräiseen kokoukseen tulee lisätä nettisivuille kaksi viikkoa ennen kokousta,
Hannukkala kertoi, että Korhonen tai Ristola voi hoitaa tämän.
9§ ELSA News
Sakko välitti Vialenin kuulumiset. Vialen oli kertonut, että lehti on viimeistelyä vaille valmis, ja hän
laittaa lehden hallitukselle luettavaksi ennen painoa. Suunnittelevat Pienihäkkisen kanssa jo seuraavaa
lehteä sekä C&C-lehteä.
10§ Academic Activities
a) Vaihtaritapahtuma
Saarinen kertoi Laaksosen terveiset. Vaihtaritapahtuma pidetään huomenna, ja myös hallituksesta
toivotaan osallistujia paikalle.
b) ELSA Day
Saarinen kertoi, että ELSA Finlandin AA-vastaava oli ehdottanut, että esitetään osana ELSA Dayta
ELSA Internationalin webinaari. Sakko kertoi, että webinaarin järjestäminen ei vaadi paljoa järjestelyjä,
eikä se maksa meille mitään. Selvitellään vielä sitä, minkä sisältöinen webinaari on. Saarinen kertoi, että
sananvapauskysymyksiä on tarkoitus alkaa lähiaikoina julkaisemaan Instagram-tarinaan. Sakko muistutti,
että ELSA Day -päivänä tehtävän julkaisun pitää ottaa huomioon myös sananvapaus, eikä pelkästään
sen rajoittaminen.
c) Pikkujoulutsitsit
Heikkinen kertoi, että ilmoittautuminen alkaa ensi maanantaina. Heikkinen muistutti kaikkia halukkaita
uudesta ja vanhasta hallituksesta ilmoittautumaan, mikäli haluaa sitseille. Keskusteltiin aveceista,
selvitetään kuinka moni hallituksista olisi ottamassa avecin. Heikkinen muistutti, että mikäli tiedossa on
keittiöön innokkaita, voi siitä ilmoittaa Heikkiselle.
11§ Seminars & Conferences
a) Kevin-case
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Salmi kertoi, että asia ei oikeastaan ole edennyt. Salmi oli kysynyt arviota kustannuksista, ja
laskuttavatko he jälkikäteen, olivat vastanneet epäselvästi ja asia on edelleen auki. Keskusteltiin
pääsymaksusta ja mahdollisista tarjoiluista. Keskusteltiin siitä, pitäisikö ehdottaa esimerkiksi sitä, että
emme pysty korvaamaan kuin matka- ja majoituskulut, mutta ei muuta palkkiota. Voitaisiin luvata
näkyvyyttä Suomen ELSA-verkostossa. Sovittiin, että Salmi neuvottelee vielä matkojen ja majoituksen
hinnasta.
12§ Student Trainee Exchange Programme
Leikkonen kertoi, että tänään aukesi haku harjoittelupaikkoihin. Leikkonen kertoi, että Student Hunting
-osiota on mietitty, joulukuussa on tarkoitus pitää päivystykset. Ständi on myös tarkoitus pitää. Tällä
viikolla on Go International, ja aikomuksena on levittää flyereitä ja julisteita. Myös markkinoinnin
kanssa oli tarkoitus keskustella STEPiin hakemisen markkinoinnista. Leikkonen kertoi, että Suomessa
on yksi paikka auki.
13§ Go International
Salmi kertoi, että tapahtuma pidetään torstaina. Salmi kertoi, että kahdelle puhujalle on luvattu maksaa
matkakulut Helsingistä Turkuun. Puhujalahjoina on tarkoitus hankkia kolme konvehtirasiaa. Salmi
ehdotti, että korvataan kokonaisuudessaan matkakulut Helsingin ja Turun välillä molempiin suuntiin
kahdelle puhujalle. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Sakko muistutti, että puhujien tulee toimittaa
kuitit matkoista. Leikkonen ehdotti, että ostetaan kolme konvehtirasiaa puhujalahjaksi kolmelle
puhujalle. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Salmi kertoi, että tapahtumaan osallistuu viisi järjestäjää.
14§ Talous
a) Kuitit
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.

b) Apurahahakemus
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.
Pidettiin tauko 19.30 – 19.34.
15§ Contact & Career
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.
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16§ Toimisto
Ei uutta ilmoitettavaa.
17§ ELSA Finlandin kuulumiset
Sakko kertoi Ala-Sankilan terveiset. Viime viikonloppuna oli ELSA Finlandin hallitusviikonloppu, jossa
keskusteltiin mm. kevään aikatauluista ja valmistauduttiin NCM:ä varten.
18§ Direktorihaku
Sakko kertoi, että direktorihaku tulisi avata. Valmiita pohjia aiemmilta vuosilta voidaan käyttää, Sakko
kertoi laittavansa ne Slackiin. Keskusteltiin siitä, avataanko haku viikon päästä maanantaina, vai
pitäisikö se avata jo aikaisemmin. Sakko kertoi, että pesteihin valittavien direktorien määriä välttämättä
tarvitse ilmoittaa vielä. Sovittiin, että keskustellaan direktorien määrästä vielä Slackissa. Sakko ehdotti,
että avataan direktorihaku ajalle 21.11.-1.12. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
19§ Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Sakko kertoi, että kokous varmistuu sitten, kun säännöt on rekisteröity.
20§ NCM Rovaniemi
Sakko kertoi, että ELSA Finlandilla on käynyt virhe, koska säännöt on lähetetty PRH:lle ennen kuin ne
on hyväksytty kokouksessa. Kohta ELSA Finlandin liittosääntöjen hyväksymisestä oli jäänyt
esityslistasta pois, ja nyt pitäisi äänestää siitä, voidaanko kohta lisätä kohta esityslistaan. Jos hyväksytään
lisäys, ei sitä voida moittia myöhemmin. Sakko ehdotti, että hyväksytään esityslistan muutos.
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
Emilia Tuomiluoma palasi 20.01.
Sakko kertoi, että ELSA Finland ehdottaa sitä, että paikallisryhmät maksaisivat jatkossa vuosittaisen 20
euron maksun EDF-Foundationille, aiemmin ELSA Finland on maksanut ne paikallisryhmien puolesta.
Sakko kertoi, että asiasta päätetään varsinaisesti NCM:ssä.
Lisäksi sakko kertoi, että ELSA Finland on ehdottanut, että paikallisryhmien jäsenmaksuja EF:lle
korotetaan siten, että perusmaksuna on 100,00 euroa, ja sen päälle lasketaan paikallisryhmittäin
tilikauden tulokseen perustuva lisämaksu. Yhteensä perusmaksu ja lisämaksu voivat olla yhteensä
enintään 500,00 euroa.
Sakko muistutti, että NCM:ssä on hallitusvaali, joten ehdokkaalle tulisi keksiä kysymyksiä.
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21§ Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
22§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Sakko ehdotti, että pidetään seuraava kokous 25.11.2019 klo 18.00. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
23§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.11.
Turussa 18.11.2019

_________________________
Emilia Sakko
puheenjohtaja

_________________________
Emmi Kotilainen
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