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Sääntömääräinen syyskokous
Aika: 28.10.2019 klo 18
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Aurora (AU206), Yliopistokatu 1, 80100 Joensuu
Paikalla: Anna Ollila (skype), Jaana Kessel (skype), Markus Sairanen, Enni Alm, Pinja Huovila,
Peppiina Iivonen, Iiris Vainio, Aurora Mäkinen, Mia-Maria Laukka, Zahra Chaikh-Hamad, Elena
Roschier, Heini Väyrynen, Teemu Mäkelä, Pihla Kamppi, Emma Kuusela-Opas, Roosa Ylikoski,
Reetta Vainikainen, Kristiina Turunen, Emma Vanninen, Janita Luukkonen, Carla Swanljung, Emma
Kiviniemi, Minna Sihvo, Anni Kainulainen, Tatu Eloranta, Susanna Hietala, Nea Nurmela, Iina
Sallinen, Laura Merisaari, Valtteri Halonen, Kyra Partinen, Suvi Sillanpää, Julia Laine.

1. Kokouksen avaaminen
Asia: Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
Roosa Ylikoski avasi kokouksen ajassa 18:15.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Asia: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Ehdotetaan puheenjohtajaksi Reetta Vainikaista ja sihteeriksi Pihla Kamppia.
Kannatetaan.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Asia: Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Julia Lainetta ja Roosa Ylikoskea.
Kannatetaan.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todetaan.

5. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Asia: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksytään.

6. Hallituksen valitseminen toimintakaudelle 2020
Asia: Valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä hallitus toimikaudelle 2020, sekä valittujen
hallitusjäsenten keskuudesta puheenjohtaja.
Puheenjohtajaksi asettuvat ehdolle Zahra Chaikh-Hamad ja Susanna Hietala. Molemmat esittäytyvät
ja sen jälkeen heille on mahdollista esittää kysymyksiä.
Jaana Kessel liittyi kokoukseen Skypellä 18:18.
Julia Laine: Mikä on mielestänne puheenjohtajan rooli ainejärjestössä? Chaikh-Hamad:
edustaminen, tarkoituksenmukainen yhteistyö muiden tahojen kanssa ja tarvittaessa
konfliktinratkaisu. Kokee, että hänellä on edellä mainittuja ominaisuuksia. Hietala: Puheenjohtajan
rooli on olla ainejärjestön kasvot. Tärkeää tehdä samalla tavalla hommia kuin muutkin, pysyä
kärryillä mitä kukakin tekee ja organisoida toimintaa. Suvi Sillanpää: minkälai sessa valossa/
minkälaisena näette ainejärjestön paikan muiden ainejärjestöjen joukossa? Hietala: mukava
yhteistyöainejärjestö, jonka kanssa kiva järjestää tapahtumia. Hyvä yhteistyö tärkeää. ChaikhHamad: ainejärjestön tulisi pysyä mukavana ja asiallisena ainejärjestönä, jonka kanssa yhteistyötä
halutaan tehdä. Tulisi pystyä tekemään se, mitä on luvattu. Haluaisi pitää ainejärjestön juridisena
tutkintona ja ottaa yhteistyötahoja myös yhteiskuntatieteelliseltä puolelta. Hietala: samoilla
linjoilla, mutta haluaisi paikan yhteiskuntatieteiden ja juridisen tutkinnon välissä. Minna Sihvo: yksi
asia, mikä on heikkous puheenjohtajana? Chaikh-Hamad: ei aiempaa ainejärjestön
hallituskokemusta, mutta kokee, että vahva yritys- ja työelämätausta tukee tässä tehtävässä.
Hänellä on uusia ideoita, eikä tukeudu perinteisiin. Joidenkin perinteiden säilyttäminen tärkeää silti.
Hietala: Haluaisi olla enemmän perillä siitä, mitä muut tekevät. Anna Ollila: Onko luvassa jäsenistölle
uutta toimintaa vai samanlaista toimintaa, mitä aiemmin? Miten etäopiskelijat huomioidaan?
Hietala: tuutoroinnissa etäopiskelijoilla on jo yhteyshenkilö ja alumneita on tavattu HesaExculla. On
yritetty mainostaa, että ELSA:lla on excursioita myös muilla paikkakunnilla, johon elsalaiset saavat
osallistua. Myös haalarit ja haalarimerkkejä saadaan postitettua. Chaikh-Hamad: etäopiskelijoita on
jo nyt otettu hyvin huomioon. Hän yhdistäisi kampuksella opiskelevat etäopiskelijoihin esimerkiksi
yhteisoppimispiireillä. Aina tilaa myös uusille ideoille, yhteistyökumppaneille, rekrytilaisuuksille jne.
Jos jokin asia ei ole toiminut aiempina vuosina, sille voi antaa uusia mahdollisuuksia seuraavana
vuonna. Anni Kainulainen: joka vuosi hallituksella on ollut jokin teema, johon on keskitytty.
Oltaisiinko tänä vuonna mahdollisesti aktiivisempia ammattiliiton suuntaan? Chaikh-Hamad: miksei,
jos on hyvä ehdokas ja jos asioita pystytään viemään eteenpäin. Hietala: mukana SYY:n hallituksessa
ja kannustaakin muitakin legiolaisia hakemaan SYY:n hallitukseen. Heini Väyrynen: puheenjohtajan
roolin heikkoudet ja mitä haasteita näette? Hietala: aikataulutus ja jos kukaan muu ei ota tehtävää
vastuulleen, niin tehtävä on puheenjohtajan vastuulla. Pääsee tekemään kaikkea. Hallituksessa
päässyt tähän asti tekemään monenlaisia asioita. Puheenjohtajalla mahdollisuus olla kartalla
kaikesta. Kokee, että fuksivastaavana päässyt olemaan kartalla mitä muutkin tekevät. ChaikhHamad: kokee, että vastuu on pelottavaa jollain määrin. Kaikki on loppujen lopuksi puheenjohtajan

ja hallituksen vastuulla. Laitoksen puolelle pitäisi olla rohkeutta antaa kantoja eri asioihin. Asioita,
joissa voi voittaa omat pelkonsa. Hän kokee, että rohkeudella pääsee hyvin eteenpäin. Emma
Kuusela-Opas: kuuluisiko tutkintonimikkeessämme olla erikoisjuristi vai mitä? Chaikh-Hamad:
mielestäni kyllä, ei tiedä muita tutkintoja, joissa erikoistuttaisiin näin paljon tiettyyn oikeudenalaan.
Kuvastaa tutkintoa parhaiten. Hietala: tutkintonimikkeessä hyvä olla erikoisjuristi, kuvaa hyvin
tutkintoa. Otettu kantaa SYY:n kanssa. Kaikki eivät identifioidu juristeiksi. Heini Väyrynen kysyy
tarkentavan kysymyksen: onko mielessä vaihtoehtoista titteliä? Hietala: tuleva lakiasiantuntija.
Riippuu persoonasta, kaikki eivät halua olla juristeja. Nimikkeen voi specifioida pääaineen mukaan.
Julia Laine: yhdellä lauseella, mitä nykyinen hallitus jättää seuraavalle? Chaikh-Hamad: vahvemman
ainejärjestön. Pitäisi puhua itsevarmasti tutkinnosta.
Agendana työelämä ja työelämän
kehittäminen jatkossa. Haluaisi järjestää enemmän siihen liittyviä tapahtumia. Edellisen hallitusten
tulosta hyvä tunnettavuus Joensuussa ja muiden ainejärjestöjen kesken. Hietala: vakaa talous ja
varma pohja jatkaa. Haluaisi kaikki jäsenet mukaan toimintaan. Kannattajajäsenille oikeus hakea
toimikuntiin. Haluaisi kaikkien jäsenien olevan tervetulleita toimintaan. Markus Sairanen: miten
aiotte huomioida kv-opiskelijat? Hietala: haluaisi järjestää kv-sitsit ja enemmän heille suunnattua
englanninkielistä toimintaa. Ettei kaikki olisi ainoastaan kv-tuutorin vastuulla. Chaikh-Hamad:
tärkeää luoda tapahtumia, joihin he ovat tervetulleita. Tiedotusta voisi olla englanniksi
instagrammissa. Manipulukseen voisi jotain sisältöä luoda myös englanniksi. Heihin voisi rohkaistua
tutustumaan. Anni Kainulainen: minkälaisia kv-opiskelijoita meillä on? Chaikh-Hamad: tutustunut
joihinkin ympäristöpolitiikan opiskelijoihin. Hietala: ymmärtänyt olevan enemmän maisterivaiheen
opiskelijoita. Kaupunkikierroksella oli mukana kv-tuutoroitavia. Anni Kainulainen: mukana myös
Erasmus-opiskelijoita. Minna Sihvo: miten Legion rooli eroaa ELSA:sta kansainvälisyydessä? Hietala:
Legion tehtävänä integroida kv-opiskelijat osaksi meitä (esim. haalarit). ELSA:n tehtävänä enemmän
excursiot ja opintopiirit (ELSA tapahtumien kautta). Chaikh-Hamad: ELSA euroopanlaajuinen,
helpompi mennä tapahtumiin, koska paikallisryhmiä myös muualla. Legion tehtävänä integroida
heitä enemmän Suomeen ja Joensuuhun. Hietala: kv-opiskelijat eivät löydä ELSA:aan sen
helpommin. Tärkeää olisi tehdä myös enemmän yhteistyötä. Reetta Vainikainen: miten varmistatte
sen, että jaksatte koko puheenjohtajavuoden? Chaikh-Hamad: ei hakenut tänä vuonna ELSA:n
direktoriksi, pyrkii pysymään opintojen suhteen siinä tahdissa mitä on suunnitellut, harrastusten ja
ystävien avulla. Osaa pyytää apua ja pitää lomaa silloin kuin siihen on tarve. Kuitenkin niin, että
kaikki asiat hoituvat. Hietala: kokee, että tällä kaudella saanut kokemusta siitä, että pystyy
hoitamaan asiat. Läheiset auttavat myös jaksamaan. Kokee, että kyky organisoida on tärkeää.
Vainikainen ehdottaa suljettua lippuäänestystä.
Kannatetaan.
Suljettu lippuäänestys.
Ääntenlaskijat poistuvat laskemaan äänet. Puheenjohtajien saadut äänet lasketaan ja pidetään pieni
tauko. 22 ääntä Zahra Chaikh-Hamadille ja 11 ääntä Susanna Hietalalle.
Enni Alm, Janita Luukkonen, Kyra Partinen ja Emma Vanninen poistuvat kokouksesta kello 19:20.
Kokous jatkuu 19:27.
Siirrytään lopun hallituksen valintaan. Hallituksessa vielä 11 paikkaa, johon on kahdeksan hakijaa.
Kukin esittelee miten hallituspestiin haluaisi. Valtteri Halonen ja Laura Merisaari:
tapahtumavastaavien hommat kiinnostaisivat edelleen, sillä edellinen vuosi meni hyvin. Iina

Sallinen: sihteerin homma kiinnostaa. Voisi jatkaa myös Manipuluksen toimittajana. Nea Nurmela:
edunvalvontavastaavan homma, sillä kokemusta siitä aiemmalta kaudelta. Susanna Hietala: yritysja yhteistyövastaava. Tatu Eloranta: talousvastaava. Emma Kiviniemi: yritys- ja yhteistyövastaava,
toisena tapahtumavastaava. Mia-Maria Laukka: talousvastaava. Kokee, että sopiva hänen
ominaisuuksiinsa. Vainikainen: nyt ehdokkaille saa esittää pestikohtaisesti kysymyksiä.
Ensimmäisenä tapahtumavastaavaksi hakijat: Laura Merisaari, Valtteri Halonen ja Emma Kiviniemi.
Anni Kainulainen: eikö kiinnostaisi järjestää seuraavan vuoden vuosijuhlia? Kiviniemi: ei lähtisi
ainakaan yksin noin isoon hommaan. Julia Laine: onko uusia tapahtumaideoita? Halonen:
hyvinvointiviikkoa voisi kehittää. Merisaari: vanhoja perinteitä on hyvä pitää yllä. ESN:n kanssa
päästy yhteistyöhön. Haluaisi myös uusia yhteistyötahoja. Haluaa jatkaa Legion sitsejä. Kiviniemi:
haluaisi pitää perinteitä yllä, esimerkiksi jotkut turnaukset voisivat olla kivoja. Jäsenistöltä voisi
mahdollisesti kysyä ideoita. Emma Kuusela-Opas: syksyllä ELSA, Legio ja Judica järjestivät kvtapahtuman. Miten saisitte kotimaiset opiskelijat kiinnostumaan kv-tapahtumista? Kiviniemi:
markkinointi sekä suomeksi että englanniksi. Tapahtumissa puhuttaisiin englantia, mutta
suomeakin olisi mahdollista puhua. Merisaari: tapahtumakuvaukset olisi hyvä olla molemmilla
kielillä. Chaikh-Hamad: viininmaistelut hyvä esimerkki tapahtumasta, jossa voi puhua molempia
kieliä. Teemu Mäkelä ehdottaa, voisiko tapahtumavastaavia olla kolme. Julia Laine: miten saisitte
alkoholittomia mukaan tapahtumiin? Halonen: aiemminkaan ei ole ollut suuri suosio. Merisaari:
tavoitteena kehittää hyvinvointiviikkoa houkuttelemalla heitä mukaan. Yrittämällä järjestää
monipuolisesti tapahtumia. Kiviniemi: alkoholittomiin tapahtumiin olisi hyvä olla joku teema, esim.
lajikokeilu tai peli-ilta.
Seuraavaksi kysymyksiä yritys- ja yhteistyövastaaville. Susanna Hietala ja Emma Kiviniemi. Zahra
Chaikh-Hamad: aiotteko keksiä uusia ideoita työelämäpuolelle? Kiviniemi: kiinnostavaa tekemistä
kaikille, excursioita paljon. Kannattaa ideaa siitä, että yritys- ja yhteistyövastaavia olisi kaksi. Hietala:
rekrytilaisuudet hyvä idea. SYY:n kanssa olisi kiva järjestää enemmän tapahtumia. Heini Väyrynen:
yhteistyökumppanit painottuvat ravintolapuolelle tällä hetkellä, olisiko hyvä, että
yhteistyökumppaneissa olisi enemmän oman alan yrityksiä ja työmahdollisuuksia? Millä
argumenteilla
lähtisitte
markkinoimaan
Legiota
ja
onko
konkreettisia
yhteistyökumppaniehdotuksia? Hietala: ei konkreettisia yhteistyökumppaniehdokkaita tiedossa.
Olisi kiva järjestää Legion oma excursio Kuopioon ensi kaudella. Kiviniemi: ei konkreettisia
ehdokkaita, mutta kekseliäisyyttä ja ideoita riittää. Ensin olisi hyvä selvittää, miksei meillä ole oman
alan yhteistyökumppaneita ja sen pohjalta tulisi miettiä miten heitä voisi lähestyä. Hietala: pitäisi
esitellä tutkintomme hyvin yhteistyökumppaneille. Kiviniemi: painottaa, että olemme
tulevaisuuden työntekijöitä. Markus Sairanen: kenellä olisi innostusta tiedotusvastaavaksi? Nurmela
ei usko, että sitä pystyy yhdistämään muihin pesteihin, sillä siinä on paljon työtä. Ovatko nykyiset
tiedotusvastaavat käytettävissä ensi kaudelle? Eivät ole kumpikaan Markus Sairanen eikä Heini
Väyrynen.
Äänestys uusien hallituslaisten valinnassa. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja Zahra ChaikhHamadin lisäksi Nea Nurmela, Susanna Hietala, Iina Sallinen, Laura Merisaari, Valtteri Halonen,
Emma Kiviniemi, Tatu Eloranta, Mia-Maria Laukka.

7. Toiminnantarkastajien valitseminen toimintakaudelle 2020
Asia: Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa vuodelle 2020.
Toiminnantarkastajiksi asettuvat ehdolle Reetta Vainikainen ja Kristiina Turunen.
Valitaan molemmat yksimielisesti.
Aurora Mäkinen poistui 20:17.

8. Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2020
Asia: Puheenjohtaja Roosa Ylikoski esittelee toimintasuunnitelman toimintakaudelle 2020.
Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä.
Nykyinen puheenjohtaja Roosa Ylikoski esittelee toimintasuunnitelman toimikaudelle 2020.
Vainikainen ehdottaa toimintasuunnitelman hyväksymistä kaudelle 2020.
Vastaan

0

Hyväksytään.
Elena Roschier poistuu kokouksesta 20:28.
Anna Ollila ja Jaana Kessel poistuvat Skypestä 20:29.

9. Talousarvio toimintakaudelle 2020
Asia: Talousvastaava Suvi Sillanpää esittelee talousarvion toimintakaudelle 2020. Päätetään
talousarvion hyväksymisestä.
Vainikainen esittää talousarvion hyväksymistä kaudelle 2020.
Vastaan

0.

Hyväksytään.

10. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:38.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

______________________________

______________________________

Reetta Vainikainen

Pihla Kamppi

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

______________________________

______________________________

Julia Laine

Roosa Ylikoski

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

