Toimintakertomus 1.8.2020-31.7.2021
Yleistä
Kauden aikana ELSA Rovaniemi onnistui vallitsevasta pandemiatilanteesta huolimatta pysymään
näkyvänä toimijana Lapin yliopistolla sekä saamaan äänensä kuuluviin ELSA Finlandin ja muiden
paikallisjärjestöjen yhteistyöprojekteissa, kuten ELSA Finlandin uuden strategian luominen. Kauden
aikana haasteeksi nousi nimenomaan koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi välttämättömät
tapahtumien peruuntumiset, mutta näistä selvittiin kiitettävästi siirtämällä osa tapahtumista etämuotoon.
Academic Activities
2020 syksyllä kontaktoitiin Oulun yliopiston oikeuslääketieteen laitosta, mutta koronan vuoksi yhteistyö
ei toteutunut. Oulun oikeuspsykiatriseen laitokseen suunniteltiin excursiota marraskuulle, mutta se
peruuntui koronan vuoksi. Tammikuussa järjestettiin excursio Pohjolan Osuuspankkiin. Helmikuussa
järjestettiin excursio Lapin poliisilaitokselle. Excursiot olivat onnistuneita. Kevään aikana otettiin yhteyttä
Pohjois-Suomen syyttäjäalueen Rovaniemen toimipisteeseen, Rovaniemen hovioikeuteen, Finnair
Oyj:hyn, Asianajotoimisto Pulkamo Oy:hyn ja liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin, mutta excursion
järjestäminen näihin kohteisiin ei onnistunut. Rovaniemen hovioikeus ja Traficom ovat kiinnostuneita
järjestämään excursion tulevana syksynä. Huhtikuussa IFP-viikolla järjestettiin webinaari, jonka aiheena
oli Tor-verkko.
Seminars&Conferences
Syksyllä 2020 järjestettiin kaikkien paikallisjärjestöiden kesken yhdessä ELSA Dayn paneelikeskustelu.
Joulukuussa 2020 järjestettiin 12 Days of Christmas tapahtumasarja, joka sisälsi 12 erilaista etä- ja
lähitapahtumaa. Tapahtumasarja oli onnistunut. Yhtenä tapahtumasarjan osana oli HPP:n pitämä
kilpailuoikeuden webinaari.
Keväälle 2021 suunniteltiin study visitin korvaavaa Cabin visitiä, joka ei vallitsevista olosuhteista johtuen
toteutunut.
Toukokuulle pyrittiin järjestämään yhdessä ELSA Sveitsin kanssa webinaaria eutanasia. Aikataulu
konfliktien vuoksi se päädyttiin siirtämään syksylle 2021.
Student Trainee Exchange Program
Hallitusvuoden 2020 - 2021 aikana olen kontaktoinut työnantajia STEP-harjoittelupaikan tiimoilta.
Lupaavin yhteydenotto oli yliopistolle, joka suunnitteli kansainvälistä oikeustieteen maisteriohjelmaa.
Valitettavasti kyseinen projekti on laitettu jäihin. Olen myös kannustanut jäsenistöä lähtemään vaihtoon
S&C:n kanssa järjestetyssä go international -tapahtumassa, somessa ja tapahtumissamme erityisesti
syksyllä. Lisäksi olen kirjoittanut esitelmätekstin STEP-harjoittelusta digestaan, artiklan
viikkotiedotteeseen ja tiedekunnan sähköpostilistalle. ELSA Rovaniemeltä noin 5 henkilöä on hakenut
STEP-harjoitteluun syksyllä ja keväällä. Olen myös tarkastanut ensivaiheessa heidän hakemuksensa ja
niiden täsmäävyyden ELSA:n ohjeistuksen kanssa.
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ELSA Rovaniemen kannalta huomattava kansallisen tason uudistus oli Rovaniemen job hunting alueen
laajentuminen Ouluun. Muutos tapahtui keväällä 2021, enkä valitettavasti päässyt vielä hyödyntämään
tätä mahdollisuutta, sillä yhteisymmärryksessä hallituksen kanssa totesimme, että seuraajan omassa
harkinnassa on pystyykö hän toteuttamaan receptionia Oulussa. Kansainvälisellä tasolla merkittävä
uudistus, josta keskustelimme hallituskauden aikana oli STEP:in kokonaisuudistus. Tarkoituksena olisi,
että myös Rovaniemellä kaudella 2022-2023 STEP vastaavan nimi vaihtuisi Professional Development
vastaavaksi, joka huolehtisi harjoittelupaikka-asioista ja excujen järjestämisestä.
Internal Management
Kokouspöytäkirjat on laitettu näkyville Driveen ja Slackiin, hyväksytty seuraavassa kokouksessa ja
arkistoitu allekirjoitettuina paperisina versioina. Pöytäkirjojen hyväksymiskäytäntöä muutettiin kauden
aikana siten, ettei erillisiä pöytäkirjantarkastajia enää valita, vaan pöytäkirjat hyväksytään aina seuraavassa
kokouksessa.
Jäsenrekisterin hallinnointi on pysynyt virheettömänä ja johdonmukaisena. Jäsenrekisteri on ajantasalla.
Jäsenpyynnöt on esitetty hallitukselle hyväksyttäviksi heti, kun se on ollut mahdollista. Jäsenrekisteriin ei
ole ollut pääsyä muilla kuin pääsihteerillä. Jäsenhankinta on sujunut poikkeusvuodesta huolimatta melko
normaalilla tasolla.
Fuksihärdellin Fuksicocktail ja ELSA Games -tapahtumat olivat onnistuneita. ELSA Kahveja on
järjestetty koronatilanteen sallimissa rajoissa. Kahvit pystyttiin järjestämään viisi kertaa, joista viimeisellä
oli tarjolla kakkua. LYY:n syysvapussa järjestettiin Keittotunti-tapahtuma. Sitsejä ei päästy järjestämään
tällä kaudella. Halloweensitsien valmistelu oli lipunmyyntiä myöten valmista, mutta nekin jouduttiin
lopulta perumaan. Joulukuussa järjestettiin joulutapahtumasarja, johon kuului pieniä lähitapahtumia ja
etätapahtumia. Ystävänpäivänä järjestettiin yhdessä Artiklan kanssa ystävänpäiväluistelu ja etäsitsit.
Marketing
Markkinointi koki muutoksia edelliskausiin verrattuna covidin tehdessä suurimman osan tapahtumista
verkossa pidettäväksi. Markkinoinnin merkitys korostui, sillä ei ollut normaalia kanssakäymistä
yliopistolla muiden opiskelijoiden kanssa, jolloin sana tapahtumista leviää lähes itsestään.
Yhdessä markkinointidirektori Elisen kanssa kehitimme uusia markkinointitapoja etätapahtumia
ajatellen. Panostimme etenkin instagram-julkaisuiden ja tarinoiden ulkomuotoon ja nostimme
tapahtumia esille useasti, jotta mahdollisimman moni näkisi ne. Facebook-tapahtumat pyrimme tekemään
mahdollisimman ajoissa, jotta mahdollisimman moni huomaisi ne.
Lisäksi kiinnitimme huomiota siihen, että ELSA Finlandin ja Internationalin julkaisut jaetaan ajallaan.
Tähän oli avuksi markkinointikalenteri, slack sekä whatsapp/fb ryhmät, joissa näistä tapahtumista
tiedotettiin. Koin, että onnistuimme tehtävässä.
Financial Management
Kauden aikana tapahtumia ei voitu koronan takia järjestää niin paljoa, kun talousarviossa oli suunniteltu
ja näin ollen yhdistyksen tulot ja menot olivat odotettua pienemmät. Taloudenhoitajan tehtäviin korona
ei kuitenkaan vaikuttanut. Taloudenhoitaja vastasi kirjanpidosta sekä talousarvion ja tilinpäätöksen
laatimisesta. Taloudenhoitajan vastuulle kuului myös kulukorvausten esittely ja maksaminen sekä laskujen
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maksaminen. Tämän lisäksi Holvi-verkkokauppatilausten toimittaminen kuului FM osa-alueen vastuulle.
LYY:ltä haettiin ja saatiin toiminta-avustusta. Vuoden aikana kokoustettiin useaan otteeseen EF:n ja
paikallisjärjestöjen hallitusten taloudenhoitajien ja puheenjohtajien kesken jäsenmaksu-uudistuksesta.
Uudistus päätettiin lopulta toteuttaa.
Fundraising
Kauden aikana hankittiin kolme uutta haalarimerkkiä: halloweensitsien merkki, ELSA Rovaniemen
30-vuotissyntymäpäivämerkki sekä Jätkänkynttilä-merkki. Tämän lisäksi on suunniteltu uudistettu versio
Seal of Approval -merkistä, joka tilataan heinäkuussa ensi kautta varten. Kauden aikana suunniteltiin ja
tilattiin myös uusi ELSA Rovaniemi -kangaskassi. Merkkejä ja kangaskasseja on myyty sekä
ELSA-kahveilla että Holvi-verkkokaupassa. Tuotteiden lukumäärää on seurattu sähköisellä taulukolla.
Aiemmin mainittujen tuotteiden ohella alkusyksystä tilattiin ELSA Rovaniemen hallitukselle sekä
jäsenistöstä halukkaille ELSA Rovaniemi -collegepaidat.
Board management, external relations and expansion
Kauden aikana hallituksen kokous kutsuttiin koolle yhteensä 28 kertaa. Hallituksen työskentely oli
tehokasta ja tarkoituksenmukaista ja ryhmähenki parani jatkuvasti läpi kauden. Järjestön sääntömääräiset
kokoukset järjestettiin syksyllä ja keväällä, ja kokousten puitteissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat
onnistuneesti. Kauden mittaa ELSA Rovaniemellä oli paikalla edustusta niin ELSA Finlandin hallituksen
kokouksissa kuin myös suhteessa muihin yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Yhteyttä LYY:hyn,
Artiklaan sekä muihin yliopiston toimijoihin ylläpidettiin aktiivisesti läpi vuoden, vaikka varsinaista
yhteistyötä ei muutamia tapahtumia lukuun ottamatta onnistuttu tekemään koronatilanteen vuoksi.
ELSA Rovaniemi oli kuitenkin esillä mm. Artiklan Digesta-lehdessä, jossa julkaistiin kauden aikana kolme
puheenjohtajan tervehdystä ja kaksi muuta ELSA Rovaniemi-aiheista kirjoitusta. Yhteistyöhön liittyen
sopimusta Half Moonin kanssa jatkettiin. Tämän lisäksi yhteistyö Cafe & Bar 21 kanssa aloitettiin, kun
ELSA Rovaniemen synttäriviikolla julkaistiin somessa synttäritarjous ELSA Rovaniemen jäsenille.
Rovaniemellä 22.9.2021
Riina-Maria Rissanen
President 1.8.2020-31.7.2021
ELSA Rovaniemi ry
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