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Vuoden 2019 hallituksen kokous 28/2019 

 

Päivämäärä ja aika: 7.9.2019 klo 10.00 

 

Paikka: Elektroninen keskustelupalvelu Slack 

 

Paikalla:  

Emilia Sakko    President  

Emmi Kotilainen   Secretary General 

Veera Väyrynen   Treasurer 

Miia Hannukkala   Vice President for Marketing 

Camilla Saarinen   Vice President for Academic Activities 

Henni Heikkinen   Vice President for Academic Activities 

 

Tiia Korhonen    Director for Marketing & ICT 

 

 

1§ Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.05. 

 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 

Sakko ehdotti, että lisätään uudeksi kohdaksi 20§ Edustajien valinta Stadgan vuosijuhlille. Sakko ehdotti 

myös, että siirretään kohta 15§ Talous kohdaksi 11§ ennen kohtaa Academic Activities. Hyväksyttiin 

esityslista muutoksineen yksimielisesti.  
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4§ Ilmoitusasiat 

a) Fuksiviikko 

Sakko kertoi, että ELSA Turku edusti Lexin fuksiviikolla, tiedekunnan orientaatioviikolla, sekä Study in 

Turku -messuilla ja Welcome Fair -messuilla. Sakko kertoi, että tapahtumat menivät hyvin, ja että 

messuilla myytiin paljon merkkejä. 

b) Fuksicocktailit 

Sakko kertoi, että cocktailit olivat oikein onnistuneet ja on saatu hyvää palautetta. 

c) Game of Fuksi -bileet 

Saako kertoi, että bileet järjestettiin tällä viikolla, ja palataan asiaan myöhemmin kokouksessa.  

d) Stadgan fuksiaiset 

Sakko kertoi, että Stadgan fuksiaisissa pidettiin ELSAn rasti, kaksi joukkuetta kävi.  

e) Lisähaku ICM Constantaan 

Sakko muistutti, että lisähaku on auki.  

 

5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Ei esitetty pöytäkirjoja hyväksyttäväksi.  

 

6§ Uusien jäsenten hyväksyminen 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

7§ Markkinointi 

a) Oikeustapauskilpailuja Merilammen kanssa 

Hannukkala kertoi, että tapahtumaa on markkinoitu Facebookissa ja sunnuntaimailissa, ja myös 

Instagramissa on tarkoitus mainostaa. Hannukkala muistutti myös, että puskaradiossa on hyvä 

mainostaa.  

b) Contact & Career -messutiimin kokous 

Hannukkala lähetti erillisen sähköpostin C&C-messutiimistä, ja sunnuntaimailissa on myös mainos.  

c) Domain 

Korhonen kertoi, että elsa-turku.fi -verkkotunnuksella ei ole välittäjää. Korhonen ehdotti, että elsa-

turku.fi -verkkotunnuksen rekistöinti tilataan Suomen Hostingpalvelu Oy:ltä. Rekisteröinti maksaa 15 

euroa vuodessa. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  
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d) Muuta 

Hannukkala kertoi, että hän pyytää lähiaikoina hallitusvaalia varten kaikilta kuvaukset pestistä.  

 

8§ ELSA News 

Sakko kertoi, että Vialen oli kertonut, että lehden suunnittelu on alkanut, mutta lehti on vielä aika 

vaiheessa. Pienihäkkinen ja Vialen olivat suunnitelleet, että pitäisivät fukseille lehden toimituskunnan 

kokouksen, että saataisiin uusia kirjoittajia.  

 

9§ Fuksicocktailit ja Game of Fuksi -bileet 

Sakko kertoi, että fuksicocktailit menivät hyvin, mutta bileet eivät keränneet tarpeeksi osallistujia. 

Baaribileissä oli vain noin 220 henkeä, minkä vuoksi bileiden tuotot menivät puoliksi Forten kanssa. 

Keskusteltiin siitä, kuinka jatkossa toimitaan bileiden kanssa, esimerkiksi tänä vuonna Vegasissa oli 

toiset bileet meneillään, tiistai on myös huono päivä. Keskusteltiin myös siitä, kannattaako baaribileitä 

ylipäätään järjestää.  

 

10§ Lexin kastajaiset 

Sakko kertoi, että Lexin kastajaiset pidetään torstaina 12.9., Sakko laittaa asiasta kyselyn Slackiin siitä, 

ketkä pääsisivät rastin pitäjiksi. Sakko ehdotti. että ostetaan kastajaisia varten kaksi minttuviinapulloa. 

Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  

 

11§ Talous 

a) Kuitit 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

b) Matkatukihakemus 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

c) Muuta  

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

11§ Academic Activities 

a) Oikeustapauskilpailuja Merilammen kanssa 

Saarinen kertoi, että ilmoittautumista pidetään maanantai-iltaan asti auki. Tarkoitus olisi keittää 

tarjottavaksi kahvia ja ostaa keksejä. Hallituslaisten olisi suotavaa tulla paikalle, tapahtuma alkaa viideltä 
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ja ennen sitä on kahvitarjoilu. Sakko ehdotti, että ostetaan tapahtumaan 20 eurolla tarjoiluja. 

Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  

b) Tampere-excu 

Heikkinen kertoi, että liput approille on ostettu. Liput jouduttiin ostamaan puoliksi kahteen 

jatkopaikkaan. Keskusteltiin siitä, mitä kautta liput laitetaan myyntiin, Lyyti on osoittautunut 

epäluotettavaksi. Kide.app on mahdollisuus. Keskusteltiin siitä, milloin aloitetaan markkinointi ja 

ilmoittautuminen. Bussit pitää vielä kilpailuttaa ensin, excu-kohteet ovat myös vielä auki.  

c) Eläinoikeusjuristit 

Sakko kertoi, että Eläinoikeusjuristit haluaisivat järjestää Turussa tapahtuman, jossa olisi tarkoitus mm. 

rekrytoida uusia jäseniä. Ristola oli keskustellut Eläinoikeusjuristien edustajan kanssa, ja Ristola oli 

ehdottanut myös sitä, että ELSA Newsissä voisi mainostaa Suomen Eläinoikeusjuristeja, Fuksinewsissä 

olikin jo mainos. Eläinoikeusjuristeilta oli kysytty sitä, onko meillä halua olla järjestämässä tapahtumaa 

heidän kanssaan. Keskusteltiin siitä, että järjestön agenda vaikuttaa liian poliittiselta, ja todennäköisesti 

tarkoituksena on ollut tavoitella Ristolan järjestöä.  

d) Muuta 

Eurooppanuoret olivat pyytäneet järjestelyapua tapahtumaansa. Keskusteltiin siitä, että myös heidän 

agendansa on todennäköisesti liian poliittinen.  

Henni Heikkinen poistui 10.57.  

 

12§ ELSA toimikunta 

Keskusteltiin toimikunnan tulevaisuudesta, aiemmin oli puhuttu sen tarpeellisuudesta. Hannukkala 

kertoi tietävänsä yhden innokkaan.  

 

13§ Seminars & Conferences 

a) Institutional Visit (Kansainväliset instituutiot in action) 

Knaappila oli kertonut, että syömistä ja kiitoslahjat vierailukohteisiin on hankittava. Brysselissä ei ole 

saatu aamupalaa, pitää kehittää tähän vielä ratkaisu. Loppulaskut tulevat vielä bussikuskin majoituksesta 

ja ELSA Houselta. Parlamentilla on ollut järjestelmissä häiriöitä.  

 

14§ Student Trainee Exchange Programme 

Leikkonen oli kertonut, että yliopistolle on laitettu viestiä STEP-paikoista, ja asiaa käsitellään heidän 

seuraavassa kokouksessaan. Lähipäivinä on tarkoitus koota yritykset, joilta tiedustellaan 

harjoittelupaikkoja.  
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16§ Contact & Career 

a) Messutiimin kokous 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

17§ Ulkosuhteet 

Ei uutta ilmoitettavaa.  

 

18§ Toimisto 

Kotilainen kertoi, että toimiston avajaiset pidetään 11.9.2019, ja muistutti mahdollisimman monia 

tulemaan paikalle. Kotilainen kertoi myös tehneensä toimistopäivystykset syyskuulle ja lokakuulle.  

 

19§ ELSA Finlandin kuulumiset 

Sakko kertoi, että ICM:n ilmoittautumista on pidennetty. Viime viikon kokouksessa käsiteltiin 

direktorihakemukset ja deputy-hakemus markkinointivastaavan pestiin.  

 

20§ Edustajien valinta Stadgan vuosijuhlille 

Päätetään osallistujat myöhemmin.  

 

21§ Muut esille tulevat asiat  

Ei muita esille tulevia asioita.  

 

22§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sakko tekee Doodle-kyselyn ensiviikolle.  

 

23§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.15.  
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Turussa 7.9.2019  

 

 

_____________________   _____________________ 

Emilia Sakko     Emmi Kotilainen 

puheenjohtaja     pääsihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


