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Vuoden 2019 hallituksen kokous 26/2019 

 

Päivämäärä ja aika: 22.8.2019 klo 19.00 

 

Paikka:  Elektroninen keskustelupalvelu Slack 

 

Paikalla:  

Emilia Sakko    President   

Emmi Kotilainen   Secretary General 

Veera Väyrynen   Treasurer 

Miia Hannukkala   Vice President for Marketing 

Henni Heikkinen    Vice President for Academic Activities 

Iida Knaappila    Vice President for Seminars & Conferences 

Heta Salmi    Vice President for Seminars & Conferences 

Otto-Pekka Leikkonen   Vice President for STEP 

 

Katri Niiranen    Driector for External Relations 

Tuuli Salmia    Director for Contact & Career  

Tiia Korhonen    Director for Marketing & ICT 

Emma Laaksonen   Director for Academic Activities and International Students 
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1§ Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 19.04. 

 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 

Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti.  

 

4§ Ilmoitusasiat 

Sakko kertoi, että uudet säännöt hyväksyttiin yhdistyksen kokouksessa, PRH antoi niistä 

muutosehdotukset.  

Sakko kertoi, että Warinowski päätti kautensa. Kaisa Ala-Sankilasta tulee uusi ELSA Turun hallituksen 

coach, ja hän osallistuu kokoukseen myöhemmin syksyllä.  

 

5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Sakko ehdotti hyväksyttäväksi pöytäkirjan 25. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. 

  

6§ Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei esitetty uusia jäseniä hyväksyttäväksi. 

 

7§ Markkinointi 

a) Fuksicocktailit 

Ei uutta ilmoitettavaa.  

b) Fuksibileet 

Hannukkala kysyi mielipidettä Facebookin maksullisesta markkinoinnista. Summa on vapaavalintainen 

ja sen suuruudesta riippuu se, montako ihmistä markkinointi tavoittaa. Korhonen kertoi, että 

Wabufestin markkinointi tavoitti 4 400 ihmistä. Finding Fuksi -bileiden markkinointi tavoitti 1 700 

henkilöä ja 33 tapahtumavastausta. Keskusteltiin siitä, milloin aloitetaan maksullinen Facebook-

markkinointi. Heikkinen kertoi, että ei ole vielä varmaa kuinka paljon tarjoilut maksavat. Hannukkala 

kertoi, että molemmista tapahtumista on jo Facebook-tapahtumat. Sakko ehdotti, että laitetaan Game 

of Fuksi -bileiden markkinointiin 30 euroa. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  
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Otto-Pekka Leikkonen saapui 19.18. 

 

Hannukkala kertoi, että laittaa vielä Instagramiin muistutuksia tapahtumasta. Hannukkala kysyi 

Fuksibileiden julisteiden hakemisesta.  

c) MailChimp 

Hannukkala kertoi, että MailChimpin halvemman maksullisen vaihtoehdon sähköpostien 

maksimimäärä postituslistalla on 1000. Tällä hetkellä listalla on vähän yli 900 sähköpostia. Hannukkala 

kertoi, että jos listalle tulee enemmän kuin 1000 sähköpostia, hinta nousisi nykyisestä 13 eurosta noin 

18 euroon. Hannukkala kertoi, että vanhoja sähköposteja pystyttiin poistamaan listalta vain noin 15 

jäsentä, Kotilainen kertoi, ettei vanhojen jäsenten sähköposteja ole jäsenrekisterissä ylhäällä. 

Hannukkala kertoi, että mikäli sähköpostin tilaajamäärä ylittää 1000, siirtyy MailChimp automaattisesti 

kalliimpaan luokkaan.  

Sakko ehdotti, että mikäli postituslistalle liittyy yli 1000 ihmistä, päivitetään maksullinen versio 

kalliimpaan 18,03 e/kk hintaan. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  

 

8§ ELSA News 

Ei uutta ilmoitettavaa.  

 

9§ Fuksiviikko 

a) ELSA-esittely 

Sakko muistutti, että fuksiviikolla on tärkeää olla aktiivinen ja osallistua. Tiistaina on klo 14.40 

tiedekunnan johdantoviikolla esittely, jonka kesto on noin 20 minuuttia. Sakko kertoi, että aikaisempina 

vuosina esittelyssä on ollut taustalla PowerPoint -esitys. Sakko pyysi markkinointia tarkistamaan 

esityksen ulkoasun. Knaappila, Väyrynen, Sakko, Laaksonen ja Salmia ovat tulossa esittelyyn.  

b) Study in Turku -messut 

Sakko kertoi, että Study in Turku -messut pidetään torstaina, Sakko tekee vuorot huomiselle päivän 

ajaksi. Sakko muistutti laittamaan ELSA-paidat päälle.  

c) Welcome Fair 

Sakko kertoi, että hän on menossa Zabeenin kanssa, myös Laaksonen ilmoitti pääsevänsä.  

d) Stadgan fuksiviikko 

Sakko kertoi, että ELSA Turkua on pyydetty pitämään rastia Stadgan kastajaisiin, Väyrynen ja 

Hannukkala pääsisivät osaksi aikaa, Laaksonen, Salmi ja Kotilainen ilmoittautuivat myös pitämään 

rastia.  
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e) Toimistovierailu  

Kotilainen muistutti, että fuksien tutustumiskäynnille toimistolle olisi tärkeää saada hallituslaisia.  

 

10§ Fuksicocktailit ja Game of Fuksi -bileet 

Heikkinen kertoi, että tarjottavat on suunniteltu, ja ne tehdään päivää ennen cocktaileja. Heikkinen 

kysyi kuohuviineistä, Sakko kertoi, että ne saadaan Fortelta. Apuja tarjoiluissa saadaan Tivolin kautta 

lääketieteellisen opiskelijoista.  

Koristeluista tai kuvausseinän kokoonpanosta ei olla vielä päätetty, rekvisiittaa pitäisi saada.  

Väyrynen kertoi, että pöytäliinat pitäisi hankkia itse. Keskusteltiin koristelusta, ainakin serpentiiniä, 

ilmapalloja ja lahjanarua voisi hankkia.  

Keskusteltiin hallituksen esittelystä, haluttaisiin tiivistää ja keventää esittelyä esimerkiksi osa-

aluekohtaiseen esittelyyn. Sakko ehdotti, että keskustellaan asiasta vielä myöhemmin.  

Muuta ohjelmaa on ollut juomapeleinä, esimerkiksi beer pong. Keskusteltiin siitä, että pelejä voisi olla 

hyvä olla esimerkiksi joukkuepeleinä ryhmäytymisenä.  

Sakko kertoi, että markkinoinnissa oli mainittu jo ennakkolipuista. Heikkinen ehdotti, että pidetään 

hinnat samana kuin viime vuonna, eli ennakkoliput 3 euroa ja ovelta 4 euroa. Hyväksyttiin ehdotus 

yksimielisesti. Sakko kertoi, että Forte oli ehdottanut tulojen jakamista samalla tavalla kuin aiemminkin: 

jos illan aikana tulee alle 500 kävijää, niin saadaan puolet lipputuloista, ja jos yli 500 kävijää, niin saadaan 

kaikki tulot.  

Sakko selvittää Forten kanssa, kuinka paljon ennakkolippuja voidaan myydä, Sakko ehdottaa Fortelle 

200 ennakkolippua.   

 

11§ Academic Activities 

a) Oikeustapauskilpailutapahtuma 

Heikkinen kertoi, että oikeustapauskilpailutapahtuma on hyvällä mallilla, meiltä järjestelyinä vaatii 

lähinnä tilan järjestämisen. Sakko kertoi, että Merilammelta tulee kaksi henkilöä pitämään tilaisuuden 

10.9. klo 17 alkaen, kertovat ainakin siitä, mitä hyötyä oikeustapauskilpailuihin osallistumisesta on ollut. 

Keskusteltiin tapahtuman nimestä, nykyisellään nimi on pitkä.  

b) Muut tapahtumat 

Heikkinen kertoi, että rapujuhlasitsit on ajateltu pitää K:ssa, Stadgalta pitäisi tulla ehdotus 

päivämäärästä. Lexin tapahtumakalenterista ei ole vielä tietoa, sitsit on tarkoitus pitää lokakuussa.  

Saarinen oli kertonut, ettei ehdi itse järjestämään Valtioexcua lokakuussa, eikä Heikkinen välttämättä 

yksin pysty järjestämään sitä. Laaksonen kertoi myös, että excua voidaan pitää liian lähellä Lexin 
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toimintaa. Sakko ehdotti, että alustavaa työtä voisi tehdä seuraavalle kaudelle, jos excua ei ehditä 

syksyllä järjestää. Keskusteltiin asiasta, ja sovittiin että ei järjestetä Valtioexcua tänä syksynä.  

Tampere-exculle järjestetään lippuja Hämeenkadun approlle. Heikkinen pyysi kertomaan, mikäli on 

ideoita tutustumiskohteiksi. Keskusteltiin kohteista, esimerkiksi oikeuspatologi tai in-house -paikat 

voisivat olla mielenkiintoisia. Sakko muistutti, että yhteydenottopyynnöt kannattaa laittaa heti kun 

mahdollista. 

Keskusteltiin Lexin ehdotuksesta, että Lex ja lääkisläiset järjestäisivät yhteiskuljetuksen Hämeenkadun 

approille. Sovittiin, että selvitetään vielä tarkemmin, oliko tarkoitus tehdä yhteistyötä.  

Laaksonen kertoi, että Saarinen oli selvittänyt yhteistyökuvioita ESN:n kanssa vaihtariasioissa, mutta 

ESN ei ole vielä vastannut. Laaksonen kertoi, että vaihtarietkoja ei ajateltu pitää samalla tavalla kuin 

aiemmin, mutta hän kertoi selvittelevänsä Lexin vaihtarivastaavan kanssa asiaa. 

 

Emma Laaksonen poistui 20.17. 

 

12§ Seminars & Conferences 

a) Institutional Visit (Kansainväliset instituutiot in action) 

Knaappila kertoi, että hostellit on hankittu, mutta muutamiin pitää vielä hankkia aamupalat. Tarjouksia 

aamupaloista on pyydetty, mutta kaikkiin ei ole saatu vastausta. Väyrynen kertoi, että yksi mahdollisuus 

on antaa rahaa osallistujille oman aamupalan hankkimiseksi. Knaappila kuitenkin tähdensi, että tämä 

olisi viimeinen vaihtoehto. Knaappila kertoi, että ilmoittaa asiasta, kun tietää tarkemmin.  

Knaappila kertoi, että on ilmoittanut Euroopan parlamentille tietoja osallistujista. Knaappila oli 

Väyrysen kanssa selvittänyt, että parlamentin tuki kannattaisi luultavasti maksaa ensin Knaappilan tilille, 

ja Knaappila maksaa sen ELSA Turulle. Parlamentin käytäntö on se, että tilinomistajan nimen tulisi olla 

identtinen kutsukirjeen kanssa, ja ilmeisesti ELSA Turun tilin nimi ei täysin täsmää kutsukirjeen kanssa. 

Tuen voi maksaa myös ryhmänjohtajan tilille, joten voi olla varmempi maksaa se Knaappilan tilille.  

 

Tiia Korhonen poistui 20.23.  

 

Keskusteltiin asiasta, mikäli asiasta ei koidu Knaappilalle mitään ongelmia, voidaan se maksaa hänelle. 

Knaappila kuitenkin selvittää vielä asiaa, täytyykö saajan nimen olla täysin identtinen.  

Knaappila ehdotti, että hyväksytään Turku-Tukholma-Turku laivaliput, johon sisältyy yksi buffetti, 

bussimaksu ja kuskin hytti, yhteensä 2090,00 euroa.  Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. 
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Knaappila kysyi, voidaanko tilata osallistujille haalarimerkit, yhteensä 106,38e, tällä hetkellä budjetissa 

ollaan muutoin pysytty IV:n osalta hyvin. Knaappila ehdotti, että mietitään asiaa vielä.  

Kohteet ovat varmistuneet, yksi osallistujista oli ehdottanut Brysselissä illallista tuttavan kanssa, joka on 

Microsoftilla töissä, mutta tämä on vapaaehtoinen ohjelma.  

Knaappila kysyi myös osallistujista kuvaajia, ja pyysi ilmoittamaan, mikäli joku kiinnostunut löytyy.  

Knaappila kertoi, että bussipaketteihin on saatu hyvin tavaraa. Pientä syötävää olisi vielä hyvä saada.  

b) Seminaarit 

Salmi kertoi, että alustavasti on suunniteltu Pizzaa ja viiniä -seminaaria uudella teemalla.  

 

13§ Go International 

Sakko kertoi, että oli keskustellut Forten kanssa tapahtumasta, n. 20-30 hengelle olisi mahdollisuus 

järjestää drinkkikoulu. Forten mukaan voidaan päättää osallistumismaksu itse, ja Forte ilmeisesti 

hankkisi juomat sponsoreilta. Päivämäärästä voidaan sopia myöhemmin.  

 

14§ ELSA Day 

Heikkinen kertoi, ettei tapahtumaa ole kunnolla ehditty suunnitella kesällä, keskustellaan asiasta lisää 

myöhemmin.  

 

15§ Student Trainee Exchange Programme 

Leikkonen kertoi, että kesän aikana asiat eivät ole juuri edenneet. Leikkonen ja Laiho ovat alkaneet etsiä 

työnantajia. Go Internationalia tulisi suunnitella, EF:n osa-aluekokous pidetään ensi viikolla.  

 

16§ Talous 

a) Kuitit 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

b) Tilinpäätöksen korjaus 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

17§ Contact & Career 

a) Messutiimin haku 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  
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18§ Ulkosuhteet 

Ei uutta ilmoitettavaa. 

 

19§ Toimisto 

Keskusteltiin toimiston siivoamisesta, Kotilainen kertoi, että tulee 25.8. sunnuntaina siivoamaan ja 

pyytää tarvittaessa muita avuksi.  

Keskusteltiin siitä, että matto pitäisi pestä, mutta sitä varten tarvitsee auton.  

Sakko kysyi toimiston avajaisista, Kotilainen ehdotti toimiston avajaisia pidettäväksi 9.9.2019. 

Kotilainen muistutti vastaamaan toimistopäivystyskyselyyn.   

 

20§ ELSA Finlandin kuulumiset 

Sakko kertoi, että ELSA Finlandin hallitus on vaihtunut, ja kausi on pikkuhiljaa saatu käyntiin. 

Markkinoinnilta oli pyydetty kuvia fuksicocktaileilta. 

Katri Niiranen poistui 21.03.  

 

21§ Varajäsenen valinta ELSA Finlandin kokouksiin 

Sakko kertoi, että kun uusi Decision Book hyväksyttiin, siihen lisättiin kohta, että paikallisryhmiltä 

pitäisi olla joka viikko joku osallistuja EF:n kokouksiin. Kokouksiin tarvitaan siis varajäsen, mikäli 

Sakko ei pääse osallistumaan. Väyrynen ilmoitti halukkuutensa. Sakko ehdotti, että ehdotetaan Väyrystä 

varajäseneksi ELSA Finlandin kokouksiin. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  

 

22§ Yhdistyksen uudet säännöt 

PRH:lta tuli huomautukset kahdesta kohdasta yhdistyksen uusista säännöistä.  

Erotusolettamaa on lainvastainen, joten se täytyy poistaa säännöistä kokonaan.  

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle kutsumiseen liittyvää kohtaa muutettiin siten, että 

kymmenen jäsentä voi halutessaan kutsua ylimääräisen kokouksen koolle.  

Etäosallistumiseen liittyen on poistettava kohta siitä, että etänä osallistumisesta pitäisi ilmoittaa kolme 

päivää etukäteen.  

Sakko selvittää vielä, kuinka muutokset tulee hyväksyä, tarvitaanko yhdistyksen kokousta vai riittääkö 

hallituksen kokous. Joulukuuhun asti on aikaa tehdä muutokset.  

 

23§ Muut esille tulevat asiat  
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Sakko kysyi kokousajasta, sopiiko edelleen pitää kokoukset lähtökohtaisesti maanantaisin klo 18.00. 

Pidettiin ehdotusta hyvänä.  

 

24§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sakko ehdotti, että pidetään seuraava kokous 26.8.2019 klo 18. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. 

 

25§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.14.  

  

Turussa 22.8.2019  

 

 

_____________________   _____________________ 

Emilia Sakko     Emmi Kotilainen 

puheenjohtaja     pääsihteeri 

 


