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Vuoden 2019 hallituksen kokous 10/2019 

 

Päivämäärä ja aika: 25.2.2019 klo 18.00 

 

Paikka: ELSAn toimisto 

  Rehtoripellonkatu 4B 

  Yo-talo B, 2. kerros 

  20500 Turku Finland 

 

Paikalla: 

Emilia Sakko    President 

Veera Väyrynen  Treasurer 

Miia Hannukkala  Vice President for Marketing  

Camilla Saarinen  Vice President for Academic Activities 

Heta Salmi   Vice President for Seminars & Conferences  

Otto-Pekka Leikkonen  Vice President for STEP 

 

Tuuli Salmia   Director for Contact & Career 

Venla Ristola   Director for Marketing & ICT 

 

*************** 

1§ Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05. 

 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3§ Kokouksen sihteerin valinta 

Sakko ehdotti, että valitaan kokouksen sihteeriksi Väyrynen. Hyväksyttiin Väyrynen kokouksen 

sihteeriksi yksimielisesti.  
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4§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan yksimielisesti.  

 

5§ Ilmoitusasiat 

a) Toiminnantarkastus 

Sakon mukaan tänään oli tarkoitus esitellä viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, mutta niiden 

esittely ja allekirjoitus siirtyy tämän viikon loppuun.  

 
b) NCM Helsinki  

Sakko muistutti, että ilmoittautuminen on auki tämän viikon sunnuntaihin asti.  

 

c) Contact & Career -rekrytointimessujen messupäälliköiden kokous ja palauteseminaari 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 

6§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Ei esitetty pöytäkirjoja hyväksyttäväksi. 

 

7§ Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei esitetty uusia jäseniä hyväksyttäväksi. 

 

8§ Markkinointi 

a) Kirkkaiden Wiinojen ilta 

Hannukkala kertoi, että lyytilinkki tapahtumaan laitetaan seuraavaan sunnuntaimailiin. Ristolan mukaan 

suunnitteilla on markkinointivideo. Hannukkala ehdotti, että tapahtumasta tehdään vielä Instagram-

storyyn julkaisu. Hannukkala kertoi, että Stadgan tiedotusvastaava markkinoi tapahtumaa myös Stadgan 

jäsenille.  

 

b) Nettisivut 

Ristola kertoi, että blogi on uudelleenohjattu uusille nettisivuille. Hannukkalan mukaan uudistuksen 

myötä on käynyt ilmi, että palvelimella on ollut häiriöitä, ja pyysi ilmoittamaan, mikäli nettisivuilla näkyy 

jotain poikkeavaa. 
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c) MailChimp 

Hannukkalan mukaan MailChimpin pitäisi toimia nyt toimia. Väyrynen ehdotti, että hyväksytään 

palvelulle uusi hinta 12,54€, johon sisältyy myös ALV. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  

 

Hannukkala ehdotti, että laitetaan hallituksesta Instagramiin esittelyt, kunhan Pienihäkkisestä on saatu 

otettua hallituskuva.  

 

9§ ELSA News 

Hannukkala kertoi, että Vialen on kertonut, että lehden tekeminen on lähtenyt hyvin käyntiin uuden 

toimitusavustajan kanssa. Keskusteltiin, että ilmestyvään ELSA Newsiin olisi hyvä saada jonkinlainen 

esittely uudesta hallituksesta. Ristola ehdotti, että hallituslaiset voisivat vastata esimerkiksi joihinkin 

apukysymyksiin. Sakko kertoi huomanneensa, että Forten viime vuoden sopimukseen kuuluu vielä 

kaksi mainosta. Ristola ehdotti, että pyydetään Fortelta logo, jotta se voitaisiin laittaa nettisivuille. 

 

10§ Academic Activities 

a) Lakimiehenä Turussa -päivä 

Saarinen kertoi, että tapahtuma pidetään huomenna ja yksi peruutus on tullut. Saarinen aikoo kysyä 

osallistujaa tilalle hallitusryhmästä.  

 

b) KW-ilta 

Saarinen muistutti osallistujia ja keittiössä auttajia ilmoittamaan halukkuutensa Slackissa. Saarisen 

mukaan tapahtumaan ilmoittautuminen on ensi viikolla ja Heikkinen tekee tapahtumaan Lyyti-linkin. 

Saarisen mukaan kutsut muiden järjestöiden vieraille olisi hyvä lähettää tämän viikon aikana. Sakko 

ehdotti, että kutsuvieraille voitaisiin tehdä erillinen Lyyti-linkki, jotta he voivat ilmoittautua 

tapahtumaan omassa kiintiössään.  

 

c) Drinking Game Night 

Saarinen kertoi, että tapahtumaa tulisi alkaa suunnitella pian. Mietittiin markkinoinnin vastuunjakoa ja 

Hannukkala lupasi hoitaa markkinoinnin tarvittaessa AA-tiimin avustuksella. Sakko muistutti, että 

tapahtuman haalarimerkit tulisi tilata pian.  

 

 

d) NeonVappu  
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Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 

e) Muut kevään tapahtumat 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 

11§ Seminars & Conferences 

a) Study Visit 

Salmi kertoi, että ovat olleet yhteydessä ELSA Montpellieriin ja on käynyt ilmi, että suunniteltu 

ajankohta vastavierailulle toukokuussa ei välttämättä olekaan heille sopiva. Salmi kertoi, että kohteeseen 

meno on suunniteltu tapahtuvan huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Salmi kertoi, että ELSA Montpellier 

on myös ehdottanut, että he tulisivat vastavuoroiselle vierailulle ensi syksynä. Salmen mukaan S&C -

tiimi koittaa vielä ehdottaa vierailua toukokuulle. Salmi kertoi, että ELSA Montpellier selvittää 

majoituspaikkaa ja heidän mukaansa majoitus voisi kestää kyseisellä vaihtoehdolla neljä päivää ja kolme 

yötä. Keskusteltiin, tulisiko myös ELSA Turun tarjota vieraille lounas heidän ollessa Turussa ja pidettiin 

tätä mahdollisena.  

 

b) Institutional Visit 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 

12§ Go International 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 

13§ Student Trainee Exchange Programme 

Leikkonen kertoi, että neljä viidestä Turun mahdollisesta harjoittelijasta on kieltäytynyt paikasta. 

Leikkonen kertoi selvittävänsä asiaa, mikäli harjoittelijaa ei saada. Leikkonen kertoi, että yritykset eivät 

ole vastanneet hänen kyselyihinsä. 

 

14§ IFP-viikko 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 

15§ ELSAn toimikunta 
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Saarinen kertoi, että toimikuntakokoukseen ei ollut saapunut yhtäkään jäsentä. Mietittiin, että kysytään 

mahdollisesti Lexiltä merkintää fuksipassiin kokoukseen osallistumisesta ensi syksynä. Keskusteltiin, 

kuinka saataisiin toimikuntaa aktivoitua. 

 

 

 

 

 

 

16§ Talous 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 
17§ Contact & Career 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 

18§ ELSA Finland 

a) ELSA Finlandin kuulumiset  

Sakon mukaan Warinowski on kertonut, että BSX parhaillaan käynnissä, Warinoski oli kertonut IPM:n 

sujuneen hyvin ja siellä oltiin pohdittu ELSAn kehittämistä tulevaisuudessa muun muassa 

kansainvälisen hallituksen uudelleenorganisoimisella. Sakko kertoi, että Nordic LRG:n aiheeksi on 

päätetty perheoikeus. Sakon mukaan ELSA Finlandin edelliskauden toiminnantarkastukseen liittyen 

odotetaan vielä tietoja toiminnantarkastajalta. Sakko kertoi, että STEP:in flyerit ovat valmiita ja ne 

toimitetaan Leikkoselle. Sakon mukaan ELSA Finlandin ja ELSA Helsingin Synergyt ovat kadoksissa ja 

Warinowski aikoo selvittää tilannetta.  

 
b) Liitto20 -työryhmä 

Sakko kertoi, että kokouksessa oltiin käsitelty sanktiojärjestelmän mahdollisuutta ja sen mahdollista 

sisältöä, mikäli paikallisryhmä ei noudata hyväksyttä strategiaa. Sen lisäksi Sakon mukaan oltiin käsitelty 

mahdollista valituselintä, joka voisi olla liittohallitus ja tämän päätöksistä voitaisiin valittaa 

liittokokoukseen, jossa tulisi saavuttaa ¾ määräenemmistö paikallisryhmistä.  

 

19§ Yrityssuhteet 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 
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20§ Toimisto 

Keskusteltiin, että toimistolle voitaisiin ostaa lautapelejä. Sakko kertoi, että Kotilainen tekee uudet 

päivystysvuorot pian. Hyväksyttiin, että voidaan käyttää alustavasti toimistobudjetista 50€ lautapeleihin 

toimistolle.  

 

21§ Verkkokauppa 

Sakko kertoi, että Kotilainen selvittelee verkkokauppa-asiaa.  

 

22§ NCM Helsinki 

Väyrynen kertoi, että alustavasti kaikille hallitusvastaaville ja direktoreille voidaan korvata sekä 

osallistumismaksut että matkakustannukset. Puhuttiin, että tehdään kysely majoituksesta. 

 

23§ Muut esille tulevat asiat 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 

24§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

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

 

25§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:18. 

 

 

Turussa 25.2.2019 

 

 

____________________    ______________________ 
Emilia Sakko      Veera Väyrynen 

Puheenjohtaja      Kokouksen sihteeri 


