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Vuoden 2019 hallituksen kokous 24/2019 

 

Päivämäärä ja aika: 30.5.2019 klo 15.00 

 

Paikka: Elektroninen keskustelupalvelu Slack 

Läsnä:  

Emilia Sakko    President 

Emmi Kotilainen   Secretary General 

Veera Väyrynen   Treasurer 

Camilla Saarinen   Vice President for Academic Activities  

Henni Heikkinen   Vice President for Academic Activities 

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 15.04. 

 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ¨ 

 

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 

Väyrynen ehdotti lisättäväksi kohdan 12§ b) Matkatukihakemus. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen 

yksimielisesti.  

 

4§ Ilmoitusasiat 

a) Institutional Visit Malta 

Sakko kertoi, että IV Malta pidettiin toukokuun alussa, ja reissu oli ollut onnistunut.  

b) Yhteistyötapaaminen Merilammen kanssa 
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Sakko kertoi, että pitivät Saarisen kanssa yhteistyötapaamisen oikeustapauskilpailutapahtumasta 

Merilammen kanssa. Olivat olleet kiinnostuneita tapahtumasta. Saarinen muistutti, että mikäli tulee 

mieleen joku tapahtumalle hyvä tila, esimerkiksi pieni luentosali, voi siitä ilmoittaa Slackiin.  

c) Contact & Career -messutiimin haku 

Sakko kertoi, että haku on päättynyt. Saimme yhden hakemuksen, jossa oli haettu useampaan tehtävään.  

 

5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätettiin hyväksyä pöytäkirjat kesäkokouksessa.  

 

6§ Uusien jäsenten hyväksyminen 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

7§ Markkinointi 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

8§ ELSA News 

Sakko kertoi, että ensimmäinen lehti ilmestyy toukokuun aikana, ja Fuksi News on työn alla. Ristola 

kertoi, että lehti menee ensi viikolla painoon, saamme sen nähtäväksi vielä ennen sitä.  

 

9§ Academic Activities 

a) Wabufest 

Sakko kertoi, että tänään pidettiin jälkipuintipalaveri Wabufestistä. Muistio löytyy Slackista. Tulojen 

jakoa yhteistyöjärjestöjen kesken ei ole vielä päätetty virallisesti. Sakko ehdotti, että annetaan 10% P-

Kulbille, Kritiikille ja Stadgalle baaribileiden tuotoista sekä Lexin ennakkolipuista. Hyväksyttiin ehdotus 

yksimielisesti.  

b) Syksyn tapahtumat 

Sakko kertoi, että Hämeenkadun approjen lippujen saaminen Tampere-excun osalta järjestetään samalla 

tavalla kuin aiemminkin.  

 

10§ Seminars & Conferences 

a) Institutional Visit (Kansainväliset instituutiot in action) 
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Sakko kertoi, että lipunmyynti matkalle pidettiin kaksi viikkoa sitten. Lyytin kanssa oli ongelma, 13 

paikan sijasta Lyyti oli päästänyt 20 läpi. Lyyti selvitti, ketkä olivat 13 ensimmäistä ilmoittautujaa. 

Jatkossa ei välttämättä haluta olla yhteistyössä.  

Väyrynen kertoi, että on tehnyt Salmen kanssa EDF-hakemuksen IV Maltasta.  

 

11§ IFP-viikko 

Kaikki tuotto IFP-viikon haalarimerkeistä menee hyväntekeväisyyteen, mutta asiasta ei ole tehty 

päätöstä. Sakko ehdotti, että lähetetään tuotto kokonaisuudessaan Luonnonperintösäätiölle. 

Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  

Oli keskusteltu siitä, että tilataan merkkejä lisää. Väyrynen ehdotti, että rahat voitaisiin tilittää vasta 

vuoden lopussa. Sakko ehdotti, että tilitetään rahat vuoden lopussa. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.  

 

11§ Student Trainee Exchange Programme 

Leikkonen kertoi, että 25.5.2019 tulivat tulokset niille, jotka oli sijoitettu haussa ensimmäisiksi. 

Muutama Turun opiskelija on päässyt STEP-ohjelmaan.  

 

12§ 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.  

 

14§ Contact & Career 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla.  

 

15§ Direktorivalinnat 

Kohta poistettu, täydellinen pöytäkirja on luettavissa toimistolla. 

 

16§ ELSA Finland 

a) Kuulumiset 



 

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 Warinowskin terveiset. Warinowski oli kiittänyt kaikkia alkuvuodesta. Uudet säännöt ja 

ELSA Finlandin Decision Book ovat olleet työn alla. EF oli valinnut kokouksessa Deputy IM:n, IM-

direktorin, ICT-direktorin sekä MCC-direktorin. Markkinointivastaavan pestiin ei tullut hakemuksia, 

ylimääräisessä kokouksessa voi hakea tehtävään. Kansainväliseen hallitukseen on valuttu Deputy AA ja 

MCC. Kansallinen oikeustapauskilpailu on työn alla syksylle. EF:n budjetti on jäämässä hieman 

plussalle, joten osallistumiskorvauksia voidaan maksaa osittain. Transitio seuraavalle hallitukselle 

pidetään heinäkuussa. Seuraava KAM on Istanbulissa, SAMin kohdetta tai ajankohtaa ei ole julkistettu. 

Sakko kerto, että syksyksi saadaan luultavasti Turun hallitukselle uusi coach.  

b) Liitto20  

Sakko kertoi, että säännöt on saatu melkein valmiiksi.  

c) ELSA Finlandin ylimääräinen yhdistyksen kokous 

Sakko kertoi, että muutoksia sääntöihin tehtiin pitkälti ELSA Turun hallituksen esittämien ehdotusten 

pohjalta.  

Liittosäännöt: Sakko esitteli muutokset liittosääntöihin. Kohta 7§ muutettiin siten, että esteellisyys koskee 

vain sellaisen päätöksen valmistelua, joka koskee paikallisyhdistyksen etua tai muutoksenhakua. 

Hallituksen jäsenten oltava puolueettomia.  

Paikallisyhdistysten mallisäännöt: Sakko kertoi, että tarkoituksena on yhtenäistää toimintaa Suomessa, 

näihin liittyen säännöissä on huomioitu mm. Turun muista eroava kausi, varatoiminnantarkastaja, 

varsinaiset jäsenet ja jäsenmaksu. Hallituksen titteleitä ei nostetakaan sääntöihin. Henkilövaalien 

säännökset tarkentuivat.  

ELSA Finlandin Decision Book: Nostettiin uutena henkilötietojen poistaminen, ELSA:n arvot (IFP ja 

ELSA Day) sekä puoluepoliittinen sitoutumattomuus. Lisäksi osallistumista muiden paikallisryhmien 

tapahtumiin muutettiin siten, että tapahtuman saa rajata saman paikallisryhmän jäsenille hyväksyttävästä 

syystä. Hyväksyttävät syyt on avattu Decision Bookissa. Coaching, 2x kk tulisi olla kokouksessa mutta 

voi sopia toisin. Deputyistä sääntelyä, liittohallituksen on päätettävä 22pv liittokokuksen päättymisen 

jälkeen haun avaamisesta. Osa-aluekokoukset ja äänestys- ja vaalijärjestys. Henkilövaalit ovat aina 

suljettuja lippuäänestyksiä. Sähköisestä osallistumisesta kokouksiin. Muutoksenhaku. Sanktiojärjestelmä 

luodaan vasta seuraavalla kaudella: sitä ennen sanktioita ei saa määrätä. Osa-alueisiin ei juuri muutoksia.  

Venla Ristola poistui 16.16 

 

17§ Yrityssuhteet 

Ei uutta ilmoitettavaa.  
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18§ Toimisto 

Keskusteltiin siitä, että matto pitäisi pestä ja siitä, että toimisto olisi hyvä siivota syksyllä. Kotilainen 

muistutti, että OPKO käyttää toimistoa toukokuussa ja kesäkuussa, ja muistutti tarkistamaan Slackista 

et-toimisto-kanavalta ajat.  

 

19§ Kesäkokous 

Laiho oli ehdottanut paikkaa, johon 10 mahtuu mökkeihin ja telttoja saa pihalle. Sakko kysyi, mitä 

asioita halutaan käsitellä kesäkokouksessa. Saarinen ehdotti, että keskusteltaisiin syksyn tapahtumista, 

sekä pestien tulevista muutoksista: AA keskittyisi jatkossa vain akateemiseen ohjelmaan, ja sosiaalinen 

ohjelma siirtyisi IM:n alle. Sakko ehdotti, että keskustellaan myös fuksicocktaileista. Väyrynen tekee 

kokoukseen talouskatsauksen. Syksyn budjettia ei vielä kannata ruveta suunnittelemaan. Siirtymisestä ja 

ruuista tulisi myös päättää myöhemmin.  

 

20§ Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

21§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään 15.6.2019. 

  

22§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.33.  

 

 

 

 

 

Turussa 30.5.2019 

 

 

_________________________   _________________________ 

Emilia Sakko      Emmi Kotilainen 

puheenjohtaja      pääsihteeri 


