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1§ Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 11.25. 

 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 

Sakko ehdotti, että siirretään kohta 16§ b) Talousarvio ja talouskatsaus alkuun omaksi kohdakseen 7§. 

Hyväksyttiin esityslista muutoksineen yksimielisesti.  

 

4§ Ilmoitusasiat 

Sakko kertoi, että ELSA Finlandin ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestettiin kesäkuun alussa. Siellä 

hyväksyttiin uudet liittosäännöt ja uusi Decision Book sekä mallisäännöt paikallisyhdistyksille. 

Paikallisyhdistysten säännöt täytyy vielä tehdä ja hyväksyä ne yhdistyksen kokouksessa.  

 

5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Kotilainen ehdotti hyväksyttäväksi pöytäkirjoja 21, 22 ja 23. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  

 

6§ Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei esitetty uusia jäseniä hyväksyttäväksi.  

 

7§ Talousarvio ja talouskatsaus 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

Pidettiin tauko 12.00-12.09. 

 

8§ Fuksiviikko 

Sakko kertoi, että ELSA on yleensä pitänyt Fuksiviikolla Börsissä rastin. Keskusteltiin siitä, että tärkeää 

on muistaa myös Stadgan fuksiviikko. Lexin kastajaisissa ELSAlla on ollut myös rasti. Muutama 

päiväohjelma fuksiviikolle on jo sovittu. Jo varmistuneita asioita ovat 27.8.2019 fukseille pidettävä 

esittelytilaisuus, 29.8. Study in Turku -messuilla ELSA Turun piste ja 30.8.on vaihtareiden Welocme 

Fair. 

Tuuli Dunder poistui 12.10.  
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Sakko muistutti, että tapahtumainfot löytyvät Slackista, ja olisi tärkeää, että mahdollisimman moni 

osallistuisi.  

Knaappila kertoi, että fuksiviikosta on tulossa suhteellisen samanlainen kuin aiempinakin vuosina. 

Keskusteltiin fuksipassista, johon toivotaan leimaa siitä, jos osallistuu ELSA-toimikunnan kokoukseen. 

Tärkeää olisi saada sekä Lexin että Stadgan fuksit tutustumaan toimistolle.  

Sakko muistutti sillä, että omallakin käytöksellä voidaan vaikuttaa mielikuviin ELSAsta. Keskusteltiin 

siitä, kuinka fukseille saadaan parhaiten kerrottua ELSAn toiminnasta ja erosta ainejärjestöön. 

Keskusteltiin myös siitä, että NCM:ää pitää markkinoida.  

 

9§ Fuksicocktailit 

Keskusteltiin siitä, että fuksibileiden nimi pitäisi muuttaa. Keskusteltiin myös siitä, että hallituksen ja 

toiminnan esittelyä pitää muokata kiinnostavammaksi: esimerkiksi siten, että keskitytään Key area -osa-

alueisiin, tehdään esittelystä mahdollisimman johdonmukainen, mitä ELSA tarjoaa jäsenilleen ja miksi 

kannattaa liittyä. Ylipäätään esittely täytyisi pitää mahdollisimman selkeänä, eikä välttämättä kannata 

esitellä kaikkia hallitusvastaavien pestejä.  

Väyrynen kertoi, että budjettia on jäljellä 500 euroa tarjoiluja varten. Sakko muistutti, että cocktailit on 

hienompi tapahtuma.  

Keskusteltiin fuksibileiden teemasta, ja että markkinointi on tehtävä huolellisesti, jotta tapahtumasta 

tulee oikea kuva. Keskustellaan asiasta Slackissa vielä tarkemmin. Laiho ehdotti, että esittelyn jälkeen 

voitaisiin pitää pisteitä esim. STEPistä tai matkoista.  

Keskusteltiin myös jäseneksi liittymisestä.  

 

10§ Academic Activities 

a) Syksyn tapahtumakalenterin suunnittelu 

Saarinen kertoi, että Lexin ja ELSAn yhteinen tapahtumakalenteri ei ole vielä ajan tasalla. Syyskuussa on 

tiedossa ainakin vaihtari-ilta ja valtioexcu.  

Valtioexcu: Tärkeää on huolehtia, että valtioexcu ei osuisi Hesaexcun kanssa liian lähelle ja että saataisiin 

pidettyä hinta alhaalla. Keskusteltiin siitä, kuinka saadaan kuljetus. Laiho ehdotti, että ostetaan 

Onnibussilta ryhmävaraus. Saarinen kertoi, että oli suunnitellut vierailukohteiksi mm. KKO, 

hovioikeus, KRP ja jokin ministeriö. Vierailukohteita tulisi olla maksimissaan kolme, jotta excu voidaan 

pitää tarpeeksi tiiviinä. Mahdollisia muita paikkoja olisivat myös esim. puolustusvoimat tai pääesikunta. 

Ajankohdasta keskusteltiin, lokakuun alku olisi luultavasti paras.  
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Vaihtari-ilta: Ajankohta on aiemmin ollut Kirkkotien avajaisten yhteydessä, mutta nyt Institutional Visit 

on sen kanssa päällekkäin. Mahdollisuus voisi olla tehdä yhteistyötä ESN:n grilli-illan kanssa. Joka 

tapauksessa ajatuksena on, että vaihtari-iltaa ei pidetä vastaavana kuin aiemmin.  

Toimistonaapuribileet: Järjestysvastuu on kiertävä. Lex on ilmaissut halukkuutensa osallistua. Keskusteltiin 

siitä, että voisi järjestää jotain ohjelmaa toimistoille, jotta eri järjestöistä ihmiset tutustuisivat muihinkin 

toimistoihin.  

b) Tampere-excu 

Laiho kertoi, että Eversheds ja Fondia olivat hyviä vierailukohteita, vierailukohteita pitää pian alkaa 

etsimään.   

c) Rapujuhlasitsit 

Keskusteltiin siitä, järjestetäänkö rapujuhlasitsejä. Keskusteltiin myös siitä, olisiko sitsejä mahdollisuus 

pitää Stadgan tiloissa, jolloin ne voisivat vetää enemmän stadgalaisia.  

d) Oikeustapauskilpailutapahtuma 

Oikeustapauskilpailu järjestetään todennäköisesti viikkojen 36 tai 37 aikana. Saarinen ehdotti 

oikeustapauskilpailun päiväksi 10.9.2019, klo 17 alkaen. Todennäköisesti järjestetään Calonian tiloissa, 

Merilampi hoitaa oman osuutensa infot. 

e) Muut tapahtumat 

Marraskuun tapahtumaksi on merkitty vain ELSA Day ja seminaari, joulukuussa on pikkujuhlasitsit. 

Toimistonaapuribileet voisi ehkä siirtää marraskuulle, ja Go International on mahdollista siirtää myös.  

Väyrynen kertoi, että varainhankinnan kannalta voisi olla järkevää järjestää baaribileet, esim. rapujuhlien 

jatkoina tai halloweenbileiden jatkoina. Varainhankinta olisi tarpeellista syksyn tapahtumien 

rahoittamista varten.   

Saarinen kertoi, että muita tapahtumia ei todennäköisesti tule. Lexia oli aikaisemmin ilmoittanut 

mielenkiintonsa yhteistyötä varten, joten jonkinlaista pientä voisi yrittää järjestää yhteistyössä 

marraskuussa.  

 

Pidettiin tauko 13.36-15.02  

 

Henni Heikkinen, Miia Hannukkala ja Tiia Korhonen saapuivat 15.02.  

 

11§ Seminars & Conferences 

a) Institutional Visit (Kansainväliset instituutiot in action) 
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Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

b) Seminaarit 

Knaappila kertoi, että Pizzaa ja viiniä -seminaaria voisi muuttaa esimerkiksi meksikolaistyyliseksi tai 

ylipäätään eri teemalle. Keskusteltiin myös siitä, että koska seminaari on niin suosittu, voisi 

tapahtumalle laittaa osallistumismaksun.  

 

12§ Go International 

Knaappila kertoi, että ajankohta ei ole vielä selvillä. Väyrynen kertoi, että tapahtumalle ei ole budjettia. 

Ajankohta on haasteellinen siksi, että ennen IV:tä on kiireellistä, ja lokakuussa on paljon tapahtumia ja 

sääntömääräinen kokous. Myös STEP-hakuaika tulisi tietää. Forten kanssa oli sovittu 

drinkkitapahtumasta. Keskusteltiin tapahtuman osallistumismaksusta ja siitä, miten se suhteutuu 

muuhun ohjelmaan, riippuu myös siitä, mitä drinkeistä tulisi maksaa. Tavoitteena olisi pyrkiä pitämään 

kulut nollassa, mutta mahdollista on myös mennä yli. Olennaista on selvittää, kuinka Forte järjestäisi 

drinkkikoulun. Keskusteltiin ajankohdasta, STEP-haku on todennäköisesti marraskuussa, joten 

tapahtuma olisi hyvä järjestää lähellä sitä.  

 

13§ ELSA Day 

Sakko kertoi, että ELSA Day järjestetään aina marraskuun viimeisenä keskiviikkona eli tänä vuonna 

27.11.2019, vetovastuussa on joko A&A-tiimi tai S&C-tiimi. Saarinen ehdotti, että mikäli saadaan 

toimikuntaa, voisi se olla järjestämässä tapahtumaa. Pidettiin ajatusta hyvänä.  

 

14§ Student Trainee Exchange Programme 

Leikkonen kertoi, että yliopiston yhteistyötä täytyy vielä selvitellä. Laiho kertoi, että sääntöjen kanssa 

ollaan myös kansainvälisellä tasolla tehty lievennyksiä hakijoiden karsinnassa. Tänä vuonna viisi hakijaa 

perui, eikä saatu uutta tilalle. Leikkonen kertoi, että pidempiaikainen yhteistyösopimus yliopiston kanssa 

ei vielä ole mahdollista. Muita yrityksiä olisi hyvä saada mukaan. Laiho huomautti myös, että jatkossa 

koko kansallisen verkoston kanssa voisi kehitellä yhteistyötä, koska Helsinkiä lukuun ottamatta 

harjoittelupaikkoja on todella vaikeaa löytää.  

 

15§ Markkinointi 

a) Fuksicocktailit 
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Hannukkala kertoi, että Fuksicocktaileilla on ollut kuvausseinä, ja tiedusteli voiko sitä käyttää 

uudestaan. Sakko kertoi, että siinä on edellisen vuoden teemaa, joten se tuskin on käyttökelpoinen. 

Hannukkala kertoi, että tarkoitus on markkinoida sosiaalisessa mediassa ja puskaradiossa. Lisäksi myös 

fuksiviikon materiaaleihin olisi hyvä saada tieto.  

b) Fuksibileet 

Keskusteltiin siitä, että bileille olisi hyvä tehdä oma tapahtuma.  

 

16§ ELSA News 

Vialen kertoi, että Fuksinews-lehdet on toimitettu tiedekunnalle. Keskusteltiin siitä, pitäisikö myös 

Stadgan fukseille antaa Fuksinewsit, 30 ylimääräistä tilattiin, joten se on mahdollista. Vialen kertoi myös, 

että Raikusen viimeistä lehteä ei ole vielä julkaistu. Sakko kertoi, että Raikunen oli kertonut haluavansa 

julkaista lehden esimerkiksi alkusyksystä. Sakko kertoi, että Forten mainoksia tulisi julkaista vuoden 

aikana neljässä lehdessä, Vialen kertoi, että tämä onnistuu.  

 

17§ Talous 

a) Kuitit 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

b) Tilinpäätös 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

18§ Contact & Career 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

19§ Ulkosuhteet 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

  

20§ Toimisto 

Ei uutta ilmoitettavaa. 

 

21§ ELSA Finlandin kuulumiset 

Sakko kertoi, että ELSA Finlandin pääsihteeriksi on valittu Riina Mäkikangas. Sääntömääräisessä 

kokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt ja Decision Book. Uudelle hallitukselle on tulossa transitio. 
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ELSA Finland pitää myös transition ELSA Joensuulle, Rovaniemelle ja Helsingille. 

Oikeustapauskilpailun yhteistyösopimus on allekirjoitettu Evershedsin kanssa. SAM, KAM ja IPM 

ajankohdat ja paikat on nyt julkaistu.  

Emmi Kotilainen poistui klo 17:13. 

Camilla Saarinen poistui klo 17:13.  

 

22§ Yhdistyksen uudet säännöt 

Sakko kertoi, että uusia sääntöehdotuksia oltiin käyty läpi jo edellisenä päivänä. Sakon mukaan ELSA 

Turun uudet säännöt lähetetään ja rekisteröidään PRH:lle tämän kesän aikana, mikäli yhdistyksen 

ylimääräinen kokous ne hyväksyy. Keskusteltiin sääntöehdotusten osalta muun muassa yhdistyksen 

kielestä, yhdistyksen osakeomistuksesta ja ainaisjäsenyydestä. Keskusteltiin, että sääntömääräisissä 

kokouksissa tulee käyttää keskustelupöytäkirjaa sen avoimuuden kannalta. Pidettiin uusia 

sääntöehdotuksia hyvänä. Sakko ehdotti, että ehdotetaan näitä kyseisiä sääntöjä hyväksyttäväksi 

yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, jossa näitä sääntöjä vielä kuitenkin muokata. Hyväksyttiin 

ehdotus yksimielisesti.  

Camilla Saarinen palasi 17:36. 

 

23§ Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

Sakon mukaan kokous tulisi järjestää mahdollisimman pian, ja että kokouskutsu kokoukseen tulee 

lähettää viikkoa ennen kokousta. Puhuttiin, että paras aika kokoukselle olisi heinäkuun alussa. Sakko 

ehdotti, että pidetään yhdistyksen ylimääräinen kokous 4.7. klo 17. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  

 

24§ Muut esille tulevat asiat  

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

25§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sovittiin, että päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 

 

26§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:04. 
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Turussa 15.6.2019 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

Emilia Sakko     Emmi Kotilainen 

puheenjohtaja     pääsihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


