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 1§ Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.04. 

 

 2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3§ Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan yksimielisesti. 

 

4§ Hallituksen esittäytyminen 

Halituslaiset esittäytyivät vuorotellen. 

 

5§ Kokouskäytännöt 

Käytiin läpi kokouskäytäntöjä. Heikkinen muistutti, että kokouksiin tulee saapua ajoissa ja 
hallitusvastaavien tulisi ilmoittaa mielellään vuorokautta ennen, jos ei pääse tulemaan 
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kokoukseen. Heikkinen kertoi ELSAssa yleisesti käytettävistä käsimerkeistä, joita on 
mahdollista käyttää kokouksissa, ja sovittiin, että ei oteta niitä käyttöön. Heikkinen muistutti, 
että myös direktoreilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

6§ Ilmoitusasiat  

a. Vuosi 2019 

Heikkinen kertoi, että vuoden 2019 hallitus tekee parhaillaan tilinpäätöstä kevään 
sääntömääräiseen kokoukseen. Vuoden 2019 toimintakertomus on valmis ja se 
hyväksytään kevään sääntömääräisessä kokouksessa. 

b. Toimiston avajaiset 

  Toimiston avajaisia vietettiin 8.1. Valitettavasti avajaisissa ei ollut osallistujia. 

c. Yhteistyö Stadgan kanssa 

Stadgan hallituksenvaihtositseille ei päässyt hallituslaisia osallistumaan ajankohdan 
vuoksi. Yhteistä tapaamista on ehdotettu ensi viikolle. 

d. Yhteistyö Lexin kanssa 

Lexin hallituksen kanssa on sovittu tapaaminen. Keskusteltiin mahdollisista 
tapaamisessa esiin otettavista asioista. Berglund ehdotti, että Lexin kanssa voisi tehdä 
yhteisen tapahtumakalenterin, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Berglund ehdotti 
myös, että Wabufestin ajankohdasta olisi hyvä keskustella. 

e. ELSA Finlandin hallituksen kokoukset 

Heikkinen kertoi ELSA Finlandin kokouksista, joita on kerran viikossa. ELSA Turun 
puheenjohtaja osallistuu ELSA Finlandin kokouksiin ja välittää kokouksissa käsiteltävät 
asiat hallitukselle. Lisäksi Heikkinen muistutti hallituslaisia jokaisen oman osa-alueen 
kokouksista. 

f. Contact & Career –messut 

Heikkinen kertoi, että messut pidetään 21.1. kello 10-15. Salmia pyysi, että kaikki 
vapaana olevat tulisivat auttamaan messuille. 

g. ELSA Finlandin coach 

Heikkinen kertoi, että ELSA Turulla on ELSA Finlandilta oma coach, joka neuvoo 
ELSA Finlandin tason asioissa ja välittää kuulumisia. Coachina jatkaa Ala-Sankila. 
Heikkinen kertoi myös, että ELSA Finlandin transitiota ollaan tulossa pitämään 20.1. 

h. Yhteydenottoluvat 

Heikkinen muistutti, että aina ELSA-verkoston ulkopuolelle yhteyttä otettaessa on 
pyydettävä yhteydenottolupa Slackissa ef-yhteydenotto -kanavalla. Lisäksi Heikkinen 
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kertoi, että paikallisiin kontakteihin yhteyttä otettaessa lupa pyydetään ELSA Turun 
puheenjohtajalta.  

i. Hallituksen valokuvaus 

Marttila lupasi tehdä kyselyn valokuvauksen ajankohdasta.  

j. Hallitusvuosi osana opintoja 

Heikkinen kertoi, että hallitusvastaavien on mahdollista tehdä järjestötoiminnasta 
kolmen opintopisteen arvoinen Osallistuminen yliopistoyhteisössä -opintojakso. 
Opintojaksoa varten on kirjoitettava raportti hallitusvuodesta. 

 

7§ Hallituksen varapuheenjohtajan valinta 

Heikkisen mukaan varapuheenjohtajaksi on yleensä valittu pääsihteeri, mutta kuka tahansa 
hallitusvastaava voi halutessaan asettua ehdolle. Heikkinen ehdotti, että Salmia valitaan 
hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin Salmia yksimielisesti hallituksen 
varapuheenjohtajaksi. 

 

8§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen 

Heikkinen kertoi nimenkirjoitusoikeuden olleen yleensä puheenjohtajalla, pääsihteerillä ja 
taloudenhoitajalla. Heikkinen ehdotti, että myönnetään nimenkirjoitusoikeudet Heikkiselle, 
Salmialle ja Berglundille. Hyväksyttiin kyseisille henkilöille nimenkirjoitusoikeudet yksimielisesti. 

 

9§ Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen 

Heikkinen muistutti tämän kokouksen päättymisen jälkeen pidettävästä erillisestä kokouksesta, 
jossa vahvistetaan tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajalta ja 
taloudenhoitajalta Heikkiselle ja Berglundille. 

 

10§ Hallituksen järjestäytyminen 

k. Hallituksen säännöt  

Keskusteltiin ELSA Turun säännöistä sekä hallituksen sisäisten sääntöjen 
tarpeellisuudesta.  

l. Hallituksen 1) ympäristö-, 2) edunvalvonta- ja 3) hyvinvointivastaavista sekä 4) 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavasta päättäminen  

Heikkinen kertasi vastaavien tehtävät lyhyesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava 
toimii lisäksi hallituksen häirintäyhteyshenkilönä. Heikkinen ehdotti, että valitaan 
ympäristövastaavaksi Tuomiluoma, edunvalvontavastaavaksi Ahtola, 
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hyvinvointivastaavaksi Salmia ja tasa-arvo- yhdenvertaisuusvastaavaksi Marttila. 
Hyväksyttiin kyseiset henkilöt tehtäviin yksimielisesti. 

m. Hallituksen IFP-koordinaattorin valinta 

Päätettiin valita IFP-koordinaattori seuraavan viikon kokouksessa. 

n. Toimiston avaimet 

Heikkinen muistutti, että hallitusvastaavilla tulisi olla toimiston avaimet. Salmia lupasi 
muistuttaa edellisiä hallitusvastaavia luovuttamaan avaimensa. 

o. Hallituksen sähköpostitilit 

Heikkinen muistutti kaikkia lisäämään hallituksen yhteisen allekirjoituksen 
sähköposteihin.  

p. Slack 

Heikkinen kertasi Slackin käyttöä ja muistutti, että arkaluontoisemmat asiat käsitellään 
Slackissa tietoturvan vuoksi. 

q. WhatsApp 

Heikkinen muistutti, että henkilötietoja ei saa käsitellä Whatsapissa. Heikkisen mukaan 
Whatsapp voisi toimia vapaamuotoisempien asioiden hoitamisessa. 

r. Nettisivut 

Heikkinen kertoi nettisivujen löytyvän osoittesta fi.elsa.org. Nettisivuilta löytyy tietoa 
yhdistyksestä, säännöt sekä ELSA Newsit sähköisenä. 

s. Testamentit & muu materiaali 

Heikkinen muistutti kaikkia päivittämään testamenttejaan pitkin vuotta. 

t. Google Drive 

Heikkinen kertoi, että tiedostoja tulee säilyttää tietoturvasyistä Drivessa. 

u. Direktorien erikoistransitio 

Heikkisen mukaan hallitusvastaavat huolehtivat direktorien transitioista. 

v. Direktorien yleistransitio 

Heikkinen kertoi, että yleistransitio on yleensä pidetty ensimmäisen virkistysillan 
yhteydessä. 

w. OYOP 

Heikkisen mukaan hallitusvastaavat täyttävät toimintasuunnitelman oman osa-alueensa 
osalta. Heikkinen jakaa aiemman vuoden pohjan Slackissa. 

 

11§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
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Ei esitetty pöytäkirjoja hyväksyttäväksi. 

 

12§ Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei esitetty uusia jäseniä hyväksyttäväksi. 

 

13§ Direktorivalinnat 

Ei esitetty uusia hakemuksia direktoripesteihin. Keskusteltiin, miten toimitaan jatkossa ja 
päädyttiin siihen, että avataan uusi direktorihaku helmikuussa.   

 

14§ Toimisto 

x. Toimistopäivystykset 

Heikkinen muistutti kaikkia tulemaan ajoissa paikalle toimistopäivystyksiin ja 
ilmoittamaan ajoissa, jos ei pääse tulemaan paikalle. Salmia muistutti toimiston 
pitämisestä siistinä. 

Keskusteltiin myös jonkinlaisen ohjelman järjestämisestä päivystyksiin. Heikkinen 
ehdotti lemmikkipäivystyksiä ja Palovaara lautapelipäivystyksiä. Päätettiin järjestää 
ensimmäinen päivystys ohjelmalla 12.2.  

Köseoglu ehdotti kahvisponsorointien hankkimista toimistokahveja varten. 

 

15§ Academic Activities 

y. Tapahtumakalenteri 

Tapahtumakalenteria ei Heikkisen mukaan ole vielä lyöty lukkoon. 

z. Jäsenistön kahvitus 

Kahvitus on Heikkisen mukaan tarkoitus pitää 27.1. Calonialla. Salmia lupasi varata 
aulan kahvitusta varten. 

aa. Tiedekunnan kahvitus 

Heikkinen muistutti, että tiedekunnan kahvitus pidetään 28.1. Sovitaan työnjako ensi 
viikon kokouksessa. 

bb. Kiitossitsit ja ansiomitalien jakotilaisuus 

Kiitossitsien päivämäärä on Heikkisen mukaan vielä auki, yleensä sitsit on järjestetty 
helmikuussa. 

cc. Vaihtari-ilta 

Heikkinen kertoi, että vaihtari-ilta järjestetään 29.1. ennen kirkkotien avajaisia. 
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dd. Karonkka 

Vahvistettiin karonkan päiväksi 27.2. Heikkinen ehdotti, että hyväksytään karonkan 
paikaksi Vienolan nuorisoleirialueelta mökki, jonka hinnaksi tulee 120€. Hyväksyttiin 
ehdotus yksimielisesti. 

ee. Lakimiehenä Turussa -päivä 

Heikkisen mukaan tapahtuma järjestetään helmikuussa. 

ff. Muut kevään tapahtumat 

Heikkinen kertoi, että muista tapahtumista ei ole vielä tarkempaa tietoa. 

 

16§ Seminars & Conferences 

gg. Study Visit 

Tuomiluoma kertoi, että muutamia yhteistyöpyyntöjä on jo lähetetty kahdenvälisen 
matkan järjestämisestä. ELSA Pisa oli ehdottanut matkayhteistyötä, mutta ajankohta ei 
ollut kovin hyvä. 

hh. Institutional Visit 

Tuomiluoman mukaan tästä matkasta ei ole vielä lisää tietoa. 

ii. Seminaarit 

i. Kevin case 

Mäen mukaan tapahtumakuvaus on melkein valmiina ja seminaarin puhujien 
hotellihuoneiden varaaminen on hoidossa. Salmian mukaan seminaarille on 
varattu Calonia 1. Keskusteltiin myös tapahtuman hinnasta ja sovittiin, että sitä 
pohditaan myöhemmin. 

 

17§ Student Trainee Exchange Programme   

Ahtolan mukaan STEP-ohjelmasta ei vielä ole uutta tietoa. 

 

18§ Markkinointi 

jj. Hallituspaidat 

Marttilan mukaan paidoista on pyydetty tarjous. Hänen mukaansa alustava hinta olisi 
noin 15€/kpl + ALV. Keskusteltiin paitojen painatuksesta ja päätettiin, että hyväksytään 
paitatilaus seuraavan viikon kokouksessa. 

Berglund poistui 18.32. 

kk. Nettisivut 
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Köseoglu kertoi perehtyneensä nettisivujen toimintaan ja alkavansa päivittämään niitä 
pian. Marttila ehdotti, että yhteiskuva hallituksesta olisi hyvä lisätä nettisivuille. 
Kannatettiin ehdotusta. 

Berglund palasi 18.34. 

ll. Facebook 

Marttilan mukaan Facebook toimii hyvin ja päivitykset on aloitettu.  

mm. Instagram 

Marttilan mukaan Instagramia on myös päivitetty. Uudesta hallituksesta olisi Marttilan 
mukaan hyvä lisätä joku kuva. 

nn. Blogi 

Marttilan mukaan blogi ei ole ollut kovin aktiivisessa käytössä. Blogia on päivitetty 
muutama kerta vuodessa ja päivitykset jatkuvat samaan tapaan. 

oo. Anna Minttu -sivu 

Marttila kertoi, että markkinointitiimi on saanut tunnukset Anna Mintun Instagram-
sivulle.  

pp. Muut markkinointikeinot 

Heikkinen kysyi mielipiteitä markkinoinnin kehittämiseen. Marttilan mukaan ELSAa on 
helppo mainostaa tulevassa jäsenistön kahvituksessa. Berglund ehdotti tapahtumakalenterin 
lisäämistä nettisivuille. Salmian mukaan nettisivuilla ei ehkä ole tarpeeksi liikennettä. 

Mäki ehdotti, että Lexin hallitukselta voisi kysyä, jos he voisivat ottaa ELSAn tapahtumia 
sunnuntaimailiin. Berglund ehdotti, että kysyttäisiin Lexin hallitukselta, jos he voisivat lisätä 
Lexin kalenteriin ELSAn tapahtumia. Heikkisen mukaan näistä ehdotuksista olisi hyvä 
keskustella tapaamisessa Lexin hallituksen kanssa. 

 

19§ ELSA News  

Heikkisen mukaan ELSA Newsin osalta ei ole uusia käsiteltäviä asioita. Vanhalta 
päätoimittajalta on vielä yksi uusi lehti tulossa. 

 

20§ Talous  

qq. Matkatukihakemukset 

Salmia poistui 18.44. 

Heikkinen esitteli Tuuli Salmian hakemuksen. Käytiin läpi hakemuksen tiedot ja 
todettiin, että hakemus on tullut määräajassa eikä syitä tuen eväämiseen ole. 
Hyväksyttiin yksimielisesti 100€ matkatukea Tuuli Salmialle. 
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Salmia palasi 18.48. 

rr. Kuitit 

Kohta poistettu, tääydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla. 

 

ss. Mobilepay 

 Kohta poistettu, tääydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla. 

 

21§ Yrityssuhteet 

Heikkinen kertoi pitävänsä yrityssuhdevastaavan kanssa kokouksen, jossa he suunnittelevat 
tulevaa. Heikkinen kysyi ehdotuksia yhteistyökumppaneiksi. Köseoglu mainitsi kahvisponsorin 
etsimisen. Berglund ehdotti Jalostajaa Wabufestin yhteistyökumppaniksi. 

 

22§ Contact & Career -messut 

 Kohta poistettu, tääydellinen pöytäkirja luettavissa toimistolla. 

  

23§ Muut esille tulevat asiat  

 Ei muita esille tulevia asioita 

 

24§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään heti tämän kokouksen perään. 

  

25§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.06. 

 

 

Turussa 13.1.2020 

 

 

 
 
 Henni Heikkinen     Tuuli Salmia 
 Puheenjohtaja      Pääsihteeri    
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