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Vuoden 2019 hallituksen kokous 20/2019 

 

Päivämäärä ja aika: 22.4.2019 klo 18.00 

 

Paikka: ELSAn toimisto 

 Rehtoripellonkatu 4B 

 Yo-talo B, 2. kerros 

 20500 Turku Finland 

Läsnä: 

Emilia Sakko     President 

Veera Väyrynen    Treasurer 

Miia Hannukkala    Vice President for Marketing 

Camilla Saarinen    Vice President for Academic Activities 

Henni Heikkinen    Vice President for Academic Activities 

Iida Knaappila     Vice President for Seminars & Conferences 

Otto-Pekka Leikkonen    Vice President for STEP 

 

Tuuli Salmia     Director for Contact & Career 

Tiia Korhonen     Director for Marketing & ICT 

Emma Laaksonen    Director for Academic Activities 

Tuuli Dunder      Director for Seminars and Conferences 

***** 

 

1§ Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15. 

 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3§ Kokouksen sihteerin valinta 

Sakko ehdotti, että valitaan kokouksen sihteeriksi Väyrynen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  
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4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan. 

 

5§ Ilmoitusasiat 

Ei uutta ilmoitettavaa. 

 

Heikkinen saapui klo 18:17. 

 

6§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Sakko ehdotti, että hyväksytään pöytäkirja 19/2019. Hyväksyttiin pöytäkirja yksimielisesti.  

 

7§ Uusien jäsenten hyväksyminen 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla. 

 

8§ Markkinointi 

a. Wabufest 

Hannukkalan mukaan chillailuliput on myyty loppuun ja jäljellä olevista kisailulipuista on laitettu 

postaus Facebook-tapahtumaan ja Instagram-storyyn. Väyrysen mukaan ainejärjestöjen hallituksille 

on tänään laitettu viisi kappaletta osallistumiskutsuja kilpailuosuuteen. 

b. Institutional Visit (Kansainväliset instituutiot in action) 

Hannukkala kertoi laittaneensa tapahtumasta infoa Instagram-storyyn edellisellä viikolla. Lisäksi 

sunnuntaimaileissa on markkinoitu matkaa. Hannukkala aikoo markkinoida matkaa seuraavan 

kerran seuraavalla viikolla. 

c. Väittelytapahtuma 

Sakon mukaan tapahtuma pidetään 7.5. Saarinen kertoi, että tapahtumaan pitää vielä varmistaa 

käytännön järjestelyjä, ennen kuin sen markkinointi kannattaa aloittaa.  

 

9§ ELSA News 

Sakko kertoi, että Vialenin mukaan kevään ensimmäinen lehti edistyy hyvin ja se on pian valmis. 

Keskusteltiin lehtien painosten lukumäärästä. Sakon mukaan Forten kanssa tehdyssä sopimuksessa ei 

ole tarkkaa mainintaa lehtien lukumäärästä, mutta asiasta tulee keskustella vielä Forten kanssa, ennen 

kuin määrää voidaan vähentää. Sakko kertoi varmistavansa edellisvuoden puheenjohtajalta, onko 

Forten kanssa lukumäärästä sovittu. Väyrynen ehdotti, että nykyistä 100 kappaleen määrää voitaisiin 
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vähentää esimerkiksi 75 kappaleeseen. Sakko kertoi, että Vialenin mukaan myös kevään toinen lehti on 

työn alla ja sen olisi tarkoitus valmistua ennen kesää.  

 

10§ Academic Activities 

a. Wabufest 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla. 

Hannukkala poistui klo 18:56.  

b. Väittelytapahtuma 

Saarisen mukaan tapahtuma julkaistaan heti, kun käytännön järjestelyt esimerkiksi puhujien kanssa 

on saatu sovittua. Todennäköisesti tapahtuma julkaistaan tämän viikon aikana. Tapahtuma aiotaan 

pitää suomenkielisenä.  

c. Fuksicocktailit 

Sakon mukaan Kotilainen on varannut Tivolin klo 12-00 kyseiselle päivälle. 

 

d. Muuta 

Tampere-excu. Heikkisen mukaan tapahtumaa pitää ruveta suunnittelemaan jo hyvissä ajoin ja hän 

aikoo kysyä edellisvuoden AA-vastaavilta lisätietoja. 

Valtioexcu. Keskusteltiin osallistujatavoitteesta ja mahdollisista kohteista tapahtumaan. Saarisen 

mukaan tapahtumaan voisi sisältyä myös yhteinen illanvietto, jossa voisi olla esimerkiksi puhuja. 

Keskusteltiin, että exculla olisi vain noin pari kohdetta, jotta päivä ei venyisi liian pitkäksi. Sakko 

huomautti, että osallistujamäärää harkittaessa tulee ottaa huomioon ainakin bussien hinnat. 

Oikeustapauskilpailu. Sakon mukaan Merilampi on vaikuttanut kiinnostuneelta tapahtumasta, 

mutta ongelmana saattaa olla Merilammen oma oikeustapauskilpailu, joka saattaisi luoda 

ristiriidan heidän osallistumiseensa. Keskusteltiin tämän vuoksi, että tapahtuman tarkoituksena  

voisi olla oikeustapauskilpailuihin osallistumiseen innostaminen. Saarinen ehdotti, että 

tapahtumassa voitaisiin käydä läpi esimerkiksi vanhempia oikeustapauskilpailuiden tapauksia, 

jotta tämä voisi alentaa kynnystä osallistua kyseisenkaltaisiin tapahtumiin.  

 

11§ Seminars & Conferences 

a. Institutional Visit (Malta) 

Sakko kertoi, että Salmen mukaan osallistujille on lähetetty sähköpostit matkasta sekä luotu 

yhteinen Whatsapp-ryhmä. Kaikki osallistujat ovat maksaneet matkan hinnan ja näiden nimet on 

ilmoitettu lentoyhtiölle. Lentokenttäkuljetuksen osalta tulee selvitttää vielä halvinta vaihtoehtoa. 
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Sakko kertoi, että matkan hotellimaksu tulee maksaa vasta hotelliin sisäänkirjauduttaessa. Väyrynen 

ehdotti, että voitaisiin maksaa hotellin hinta etukäteen Salmelle, jotta hän pystyy maksamaan 

hotellin paikan päällä. Salmi selvittää vielä tarkemman majoitussumman hotellilta. 

b. Institutional Visit (Kansainväliset instituutiot in action) 

Knaappila kertoi, että ei ole vielä tavannut matkan bussikuskin kanssa. Mahdollisesta lauttamatkasta 

tulee vielä keskustella. Knaappilan mukaan tiedekunnalle on laitettu viestiä, jotta matkasta saataisiin 

infosähköpostia eteenpäin. Keskusteltiin matkan fyysisestä jonotuksesta, ja Knaappila ja Dunder 

ehdottivat, että toimiston ovet avattaisiin edellisenä päivänä klo 18. Keskusteltiin, että 

hallitusvastaavat eivät saa tulla omilla avaimilla aikaisemmin sisään, ja että jonotussäännöt ovat 

kaikille samat. Toimistolta ei saisi poistua, jotta jonotuspaikka pysyy. Keskusteltiin hallituksen 

mahdollisuuksista saada koittaa osallistua matkalle. Sovittiin, että tehdään vielä Slackiin sitova 

osallistumiskysely, ja keskustellaan tämän jälkeen mahdollisista kriteereistä hallituksen osallistujille.  

 

 

c. Muuta 

Go International. Knaappilan mukaan tapahtumaa on hyvä aloittaa suunnittelemaan jo varhaisessa 

vaiheessa. Sakko kertoi, että tarkempaa päivää Forten kanssa tuolloin järjestettävään 

drinkkitapahtumaan ei olla vielä sovittu.  

 

12§ Student Trainee Exchange Programme 

Leikkonen kertoi, että STEP-haku oli päättynyt edellisenä maanantaina ja hakemukset on nyt 

tarkistettu. Hakijat valitaan kuukauden päästä. Leikkonen kertoi miettineensä Laihon kanssa Job 

Huntingin kehittämistä tulevaksi syksyksi.  

 

13§ Talous 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla. 

 

14§ Contact & Career 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla. 

 

15§ Direktorihaun avaaminen 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla. 
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16§ ELSA Finland 

a. Kuulumiset 

Sakon mukaan ELSA Finland on päättänyt, että deputy- ja direktorihaku avataan vapun jälkeen. 

Tuleva puheenjohtaja on lisätty ELSA Finlandin julkisille Slack-kanaville, sekä hänelle myönnetään 

läsnäolo-oikeus tuleviin kokouksiin. ELSA Finlandin IFP-tapahtuma pidetään tulevana torstaina.  

b. Liitto20 

Sakko kertoi, että liittokokous oli pidetty tänä aamuna, ja kokouksessa oltiin puhuttu liittosääntöjen 

kanssa etenemisestä. Osa-aluekohtaiset kokoukset pidetään vielä ennen 10.5. ja Sakko muistutti, että 

näihin on erittäin tärkeää osallistua, jotta jokaiselta osa-alueelta saadaan näkemys sääntöihin ja 

Decision Bookiin. Kokouksessa oltiin sovittu, että kommentit säännöistä ja Decision Bookista tulee 

olla 8.5. mennessä valmiita. Turussa käsitellään sääntöjä vielä ennen liittopäivää, ja tarkemman 

ajankohdan päättämiseksi tehdään vielä Doodle-kysely. Sakko kehotti, että kaikkien tulisi käydä 

tutustumassa sääntöihin jo etukäteen Drivessa. 

 

17§ Yrityssuhteet 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla. 

 

18§ Toimisto 

Sakko kertoi, että Kotilainen käy huomenna hakemassa toimistolle uudet lautapelit. 

 

19§ Kesäkokous 

Sakon mukaan kokoukseen pääsisi melko hyvin osallistujia Doodle-kyselyn perusteella. Sovittiin, että 

hyväksytään majoituksen tarkempi summa myöhemmin.  

 

20§ Muut esille tulevat asiat 

Wappusoudut. Sovittiin, että tehdään halukkaista osallistujista vielä Slackiin kysely. Päätettiin, että 

keskustellaan tapahtuman teema-asuista myöhemmin. 

Transitioristeily. Knaappila ehdotti, että nykyisen transitioristeilyperinteen sijaan voitaisiin pitää 

seuraavana syksynä esimerkiksi transitiomökkiviikonloppu. Pidettiin ideaa hyvänä.  

Häirintäyhdyshenkilö tapahtumiin. Saarinen ehdotti, että tapahtumissa voisi olla aina häirintäyhdyshenkilö 

paikalla ja tästä voitaisiin etukäteen tiedottaa osallistujia. Keskusteltiin, että Wabufestiin voitaisiin valita 

häirintäyhdyshenkilö. 
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21§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin, että sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta Doodle-kyselyn perusteella. 

 

22§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:33. 

 

Turussa 22.4.2019 

 

 

_______________________    __________________________ 

Emilia Sakko      Veera Väyrynen 

Puheenjohtaja      Kokouksen sihteeri 


