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1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03.
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2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan yksimielisesti.
4§ Ilmoitusasiat
a) Yhteistyötapaaminen Punamustan kanssa
Sakko kertoi, että hän ja Vialen tapasivat Punamustan edustajan viime viikolla. Edustaja kertoi
yhteistyömahdollisuuksia, ja keskusteluissa tuli esille se, että ainakin lehden painatuksessa ja esimerkiksi
C&C-messujen kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä.
5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Sakko ehdotti, että hyväksytään pöytäkirjat 28, 29 ja 30. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
6§ Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei esitetty uusia jäseniä hyväksyttäväksi.
7§ Markkinointi
a) Tampere-excu
Hannukkala kertoi, että markkinoinnissa ei tehdä erillistä postausta kohteista, vaan ne on kerrottu
osallistujille laitetussa infosähköpostissa.
b) Muut tapahtumat
Hannukkala kertoi, että tällä hetkellä ei ole varsinaisesti muita tapahtumia markkinoitavaksi.
Hannukkala muistutti myös, että hallitusvaalia varten pestiesittelyt tulisi lähettää viimeistään
keskiviikkona.
c) ICT
Ei uutta ilmoitettavaa.
8§ ELSA News
Vialen kertoi, että lehti etenee hyvin. Kaksi kirjoittajaa on varmistunut, ja on myös kaksi muuta
mahdollista kirjoittajaa. Keskusteltiin siitä, että IV:stä olisi hyvä saada kirjoitus lehteen.
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9§ Academic Activities
a) Tampere-excu
Heikkinen kertoi, että lahjat kohteisiin puuttuvat. Sakko ehdotti, että viedään viiteen kohteeseen
puhujalahjoina yhteensä viisi ELSA-kangaskassia, viisi suklaalevyä ja ELSA News -lehteä. Hyväksyttiin
ehdotus yksimielisesti.
b) Rapujuhlasitsit
Saarinen kertoi, että Stadga ehdotti sitsien päivämääräksi 7.11.2019, ja päivä on nyt lyöty lukkoon.
Osallistujamäärää voisi mahdollisesti lisätä 30:stä 55:een, Stadga selvittää asiaa. Markkinoinnista ja
sitsien hinnasta keskustellaan myöhemmin.
c) Neighbours from Hell
Sakko kertoi, että hän vahvisti päivän P-klubille. Sakko kysyi myös jatkobileiden
rinnakkaisjärjestämisestä, mikä tarkoittaisi sitä, että P-klubi hoitaa käytännön järjestelyt, ja meille jäisi
markkinointi omille jäsenille ja auttaminen lipunmyynnissä. Tuotoista saataisiin 40%. Oltiin yksimielisiä
siitä, että lähdetään rinnakkaisjärjestäjiksi.
d) Vaihtari-ilta
Laaksonen kertoi, että lautapeli-ilta voitaisiin pitää Lexin ja ESN:n kanssa kirkkotiellä 6.11.2019. Sitä
ennen voitaisiin pitää myös haalarimerkkien ompelua. Lex haluaisi pitää Open micin loppuillasta.
Toisena tapahtumana on tarkoitus pitää lähempänä joulua leipomistapahtuma Kirkkotiellä.
10§ ELSA Day
Laaksonen kertoi, että pian on tarkoitus pitää kokous ELSA Dayn suunnittelua varten.
11§ Seminars & Conferences
Salmi kertoi, että 10.10. jälkeen tehdään Institutional vististä parlamentille loppuselvitys, jossa täytyy
selvittää muut tuet, joita matkaan on saatu. Salmi kertoi IV:stä annetuista palautteista, että matkasta on
kuultu eniten puskaradion kautta. Suosikkikohteita ovat olleet ainakin ICC ja Euroopan parlamentti.
93,3% vastaajista on kertonut olevansa matkan jälkeen kiinnostuneempi ELSAn toiminnasta. Suurin
osa olisi ollut valmiita maksamaan lisääkin matkasta. Ylipäätään palaute matkasta on ollut hyvää.
Salmi kertoi, että tiimillä olisi kiinnostusta järjestää vielä yksi seminaari. Sakko kertoi, että asiaa tulee
selvittää vielä talouden kannalta, mutta jäsenistön kannalta olisi hyvä pitää vielä seminaari. Mahdollista
olisi myös tehdä alustavaa työtä, ja tehdä seminaari ensi vuonna uuden hallituksen kanssa.
12§ Student Trainee Exchange Programme
Albania • Austria • Azerbaijan • Belarus • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France • Georgia • Germany •
Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • The Netherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania •
Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

Sakko kertoi, että Leikkosen mukaan odotellaan vastauksia yrityksiltä. Vielä ei ole tullut yhteistyöstä
kiinnostuneita yrityksiä.
13§ Go International
Sakko kertoi, että hän ehdotti Fortelle tapahtuman päiväksi 21.11., päivämäärä sopii Fortelle. Salmi
tiedusteli, onko kenelläkään tiedossa henkilöä, joka olisi osallistunut delegaatioon. Salmi tekee
esittelytekstin tapahtumaan. Forten puolesta voidaan ottaa 20-30 osallistujaa.
14§ Talous
a) Kuitit
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.
b) Tilinpäätöksen korjaus
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.

15§ Contact & Career
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.

16§ Ulkosuhteet
a) Punamusta
Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.

17§ Toimisto
Sakko muistutti, että kaikkien tulisi pitää toimisto siistinä.
18§ ELSA Finlandin kuulumiset
Sakko kertoi, että NOM:in ilmoittautuminen on huomiseen asti auki. Ihmisoikeustuomioistuimen
oikeustapauskilpailun ilmoittautuminen on auki. Osa-aluekokoukset aiotaan pitää ennen ICM:ää.
Paragraaffi pitää 24.10.2019 uraillan Pykälän tiloissa, ja meitä kysyttiin pitämään tilaisuuteen standia,
kyseessä ilmeisesti ensisijaisesti STEP-standi. ELSA Helsinki ilmeisesti hoitaa tämän.
19§ Yhdistyksen uudet säännöt

Albania • Austria • Azerbaijan • Belarus • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France • Georgia • Germany •
Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • The Netherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania •
Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

Sakko kertoi, että sääntömuutostyöryhmä kokousti viime viikolla PRH:n korjauskehotuksiin liittyen.
PRH:n järjestelmä on muuttunut, joten jostain syystä sääntömuutokset ovat kadonneet sivuilta.
Muutetut säännöt tulee lähettää uudestaan PRH:lle paperilla postitse.
Säännöissä muutettavia kohtia:
11§ Eronneeksi katsominen. Kohta oli yhdistyslain vastainen, koska yhdistyslain mukaan jäsen voidaan
erottaa vain, jos jäsenmaksu on maksamatta. Sakko ehdotti, että ehdotetaan kohdan poistamista
yhdistyksen kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
22§ Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kohta, jonka mukaan etäosallistumisen edellytyksenä
on etukäteinen ilmoitus kolme vuorokautta ennen. Yhdistyslain mukaan ja jäsenten yhdenvertaisuuden
kannalta tulisi kohta muuttaa siten, ettei osallistumisesta etukäteen tarvitse ilmoittaa. Sakko ehdotti, että
poistetaan kohta, jonka mukaan yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa kolme päivää ennen osallistumisesta
etänä kokoukseen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
26§ Ylimääräinen kokous: Kohdan mukaan kymmenen paikallisyhdistyksen jäsentä voi kutsua koolle
ylimääräisen kokouksen. Yhdistyslain mukaan myös 1/10 yhdistyksen jäsenistä voi kutsua yhdistyksen
kokouksen koolle. Sakko ehdotti, että muutetaan kohta em. tavalla. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
20§ Edustajien valinta TYY:n vuosijuhlille
Sakko ehdotti, että valitaan edustajiksi Knaappila ja Dunder. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Sakko
ehdotti, että korvataan edustajille puolet vuosijuhlien osallistumismaksusta. Hyväksyttiin ehdotus
yksimielisesti. Sakko ehdotti, että myönnetään Knaappilalle ja Dunderille ansiomitalien väliaikainen
kanto-oikeus TYY:n vuosijuhlien ajaksi. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
21§ Edustajien valinta P-klubin vuosijuhlille
Sakko ehdotti, että valitaan edustajiksi Salmia ja Kotilainen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Sakko
ehdotti, että korvataan Salmialle ja Kotilaiselle puolet vuosijuhlien hinnasta. Hyväksyttiin ehdotus
yksimielisesti. Sakko ehdotti, että annetaan lahjaksi Minttu-pullo P-Klubille. Hyväksyttiin ehdotus
yksimielisesti. Sakko ehdotti, että myönnetään Salmialle ja Kotilaiselle ansiomitalien väliaikainen kantooikeus vuosijuhlien ajaksi. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.
22§ Muut esille tulevat asiat
Sakko kertoi, että Väyrynen muistutti vastaamisesta virkistysillan Doodle-kyselyyn.
23§ Seuraavan kokouksen ajankohta
Albania • Austria • Azerbaijan • Belarus • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France • Georgia • Germany •
Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • The Netherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania •
Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

Sakko tekee kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta.
24§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.47.

Turussa 7.10.2019

_______________________
Emilia Sakko
puheenjohtaja

_______________________
Emmi Kotilainen
pääsihteeri
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