Toimintasuunnitelma 1.8.2022-31.7.2023
Yleistä
Tulevan kauden tavoitteena on kehittää ja kasvattaa ELSA-toimintaa sekä Rovaniemellä että
ELSA-verkoston tarjoamalla kansallisella ja kansainvälisellä kentällä. Keskeisessä roolissa tavoitteen
saavuttamiseksi on tietoisuuden lisääminen ELSA Rovaniemestä sekä yhdistyksen toiminnasta ja sen
tarjoamista mahdollisuuksista. Tulevalla kaudella tulee sekä jatkaa jo toimiviksi todettuja
toimintamalleja, että aktiivisesti pyrkiä kehittämään uusia.
ELSA Rovaniemen roolia Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden järjestönä on tulevalla kaudella
kehitettävä entisestään. Huomion kohteeksi on nostettava ELSA-verkoston ja sen tarjoamien
mahdollisuuksien houkuttelevuus niin suhteessa uusiin kuin vanhempiinkin oikeustieteen opiskelijoihin.
ELSA Rovaniemen on säilytettävä asemansa aktiivisena toimijana Lapin yliopistolla. Tämä toteutetaan
pitämällä edelleen aktiivisesti yhteyttä Lapin yliopiston ylioppilaskuntaan ja ainejärjestöihin. Yhdistyksen
tulee olla jatkossakin mukana vaikuttamassa sitä koskeviin asioihin.
Tämän lisäksi yhteistyötä muiden paikallisjärjestöjen kesken on lisättävä. Yhteistyön toteutumisen
vähimmäisvaatimuksena on pidettävä koko kansallisen ELSA-verkoston jäsenille tarjottavien
tapahtumien yhteistä markkinointia sekä paikallisjärjestöjen hallitusten ja toimihenkilöiden välistä
avointa yhteydenpitoa. ELSA Rovaniemen hallituksen tulee aktiivisesti pyrkiä edistämään
paikallisjärjestöjen välistä yhteistyötä myös muilla keinoin ja näin tarjota yhdistyksen jäsenistölle entistä
laajempi mahdollisuus verkostoitua myös muiden kansalliseen ELSA-verkostoon kuuluvien
opiskelijoiden kanssa. Samoin yhteydenpito kattojärjestömme ELSA Finlandiin on tärkeässä roolissa.
Puheenjohtajan tai hänen paikkansa korvaavan varajäsenen on osallistuttava viikoittain ELSA Finlandin
kokouksiin. Tämän lisäksi jokaisen osa-alueen vastaava pitää yhteyttä ELSA Finlandin oman
osa-alueensa vastaavaan.
Academic Activities
AA-toimiala tulee muuttumaan merkittävästi tulevalle kaudelle. Perinteisesti AA:n toimialaan vahvasti
kuuluneet excursiot siirtyvät kokonaan PD:n vastuulle. Näin AA:lle jääkin pelkästään vain varsinaisen
akateemisen ohjelman järjestäminen. Kuluneen kauden aikana AA-tiimi on pyrkinyt vahvistamaan
ELSA Rovaniemen akateemisen ohjelman kirjoa, järjestämällä mm. väittelykilpailun sekä tietokilpailun.
Lisäksi suunnitteilla on järjestää ensi syksylle rikos- ja prosessioikeus aiheinen väittelykilpailu. Vaikka
uusia akateemisia ohjelmia on tuotettu lisää, tulee ensi kaudella erityisesti kiinnittää huomiota näiden
tapahtumien järjestämiseen ja sekä mahdollisten uusien tapahtumien luomiseen.
Koska AA:n toimenkuvaan ei tule kuulumaan enää excursioita, tulee AA:lla olemaan myös
aikataulullisesti vapaampaa. Tämä aikataulutyhjiö tulee pystyä täyttämään uudella ohjelmalla. Jos tätä ei
tehdä, uhkana on, että koko AA:n toimiala jää turhaksi. Ensi kaudelle erityisen tärkeää, ellei jopa
välttämätöntä on luoda täysin uusia tapahtumia. Tällaisissa tapahtumissa on kiinnitettävä erityisesti
huomiota akateemisuuteen sekä jäsenistön toiveisiin, eikä niinkää työelämän taitoihin.
Osa-alueen vastaavan on tärkeää pyrkiä pitämään avoin keskusteluyhteys muiden paikallisjärjestöjen
vastaavien kanssa ja tarkkailtava myös muiden paikallisjärjestöjen AA-toimintaa. Havaintojen perusteella
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tulisi sekä pystyä opastamaan ELSA Rovaniemen jäsenistöä käyttämään ELSA-verkoston
mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla, että kehittää yhdistyksemme omaa toimintaa kyseisen
osa-alueen saralla.
Osa-alueen vastuulle kuuluu myös IFP-viikon ja ELSA Dayn järjestäminen.
Seminars&Conferences
Kauden aikana on pyrittävä järjestämään joko Study Visit tai Institutional Visit kohteeseen, joka on
jäsenistölle houkutteleva. Tulevalla kaudella opintomatkoja tulisi järjestää vähintään yksi, mutta
mieluiten kaksi kappaletta eri kohteisiin. Näiden suurempien panostuksen lisäksi osa-alueen vastuulle
kuuluu myös erilaisten seminaarien ja webinaarien järjestäminen. Tulevalla kaudella näihin tulisi
panostaa mielenkiintoisten ja ajankohtaisten teemojen näkökulmasta. Lisäksi osa-alueella tulee
markkinoida muun muassa ELSA Law Schooleja ja delegaatioita. Näiden markkinoinnissa on apuna
kauden aikana järjestettävä Go International -tapahtuma, jonka vastuuhenkilöitä ovat S&C- ja
STEP-vastaavat.
Osa-alueen vastuulle kuuluu myös IFP-viikon ja ELSA Dayn järjestäminen. Vastuu tapahtumien
järjestämisestä ja organisoinnista jaetaan hallituksen Academic activities-vastaavan kanssa.
Professional Development
Osa-alue tulee uudistumaan merkittävästi tulevalle kaudelle. Osa alue muuttuu aiemmasta STEP
osa-alueesta Professional Developmentiksi. Osa-alueen tavoitteena on tukea ja edistää jäsenistön
ammatillista kehitystä. Osa-alueen vastuulla on järjestää ammatillista kehitystä tukevia tapahtumia
erilaisten workshopien sekä excursioiden muodossa.
Osa-alueen on pyrittävä myös löytämään ELSA Traineeships -harjoitteluohjelmaa varten
harjoittelupaikka Rovaniemeltä tai Oulusta. Mahdollisia harjoittelupaikkoja tulee kontaktoida
aktiivisesti, minkä lisäksi ELSA Traineeships -ohjelmaa tulisi tuoda esiin myös muissa mahdollisissa
yhteyksissä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin nähden. Myös etätyövaihtoehtoa tulee korostaa
mahdollisille harjoittelupaikan tarjoajille.
Toinen osa-alueen tärkeä tehtävä on tehdä tunnetuksi harjoitteluohjelmaa jäsenistöömme nähden.
Student huntingissa voidaan hyödyntää muun muassa yliopistolla järjestettäviä kansainvälistymiseen
tähtääviä tapahtumia. Harjoittelun houkuttelevuuden lisääminen on tärkeä tavoite, jotta
mahdollisimman moni kansainvälistymisestä kiinnostunut jäsenemme hakisi mukaan ohjelmaan.
Osa-alueen vastaava myös auttaa kiinnostuneita hakijoita tekemään laadukkaita ja kriteerit täyttäviä
hakemuksia harjoittelupaikkoihin. Yhteistyötä Lapin yliopiston kansainvälistymispalveluihin tulisi lisätä
tulevalla kaudella. Tämän lisäksi tulisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan muiden sidosryhmien, kuten
Artiklan ja tiedekunnan, sähköpostilistoja ja viikkotiedotteita näkyvyyden lisäämiseksi.
Tulevalla kaudella PD:n tehtäviin siirtyy excursioiden järjestäminen. Tulevana kautena tavoitteena on
integroida excursio tehtäväalue PD:lle niin, että pystyisimme säilyttämään jo olemassa olevat
yhteistyökumppanit sekä mahdollisesti hankkimaan lisää niitä.
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Vuoden aikana tulee järjestää Go International -tapahtuma yhdessä S&C-vastaavan kanssa.
Internal management
Jäsenrekisterin päivittämistä tulee jatkaa ja se on pidettävä mahdollisimman hyvin ajan tasalla.
Jäsenhankinnan ja yhdistyksen näkyvyyden osalta IM-osa-alue on vastuussa myös ELSA Kahvit- tai
muiden vastaavien tilaisuuksien toteuttamisesta. Niiden järjestäminen on edellä mainituissa tavoitteissa
suuressa roolissa ja niihin on sen vuoksi panostettava. Samanlaisessa, erittäin tärkeässä roolissa on
syksyinen Fuksicocktail-tapahtuma, joka tulee järjestää mieluiten fuksihärdellin aikana.
Osa-alueen vastuulle kuuluu myös sosiaalisen ohjelman suunnitteleminen ja organisointi.. Myös
tulevalla kaudella sosiaaliseen ohjelmaan on sksi panostettava ja se on nostettava korkeaan rooliin
yhdistyksen toiminnassa. Sosiaalisen ohjelman tulee olla monipuolista, laadukasta ja vastuullisesti
järjestettyä. Keväällä 2023 tulee huolehtia myös NCM:n järjestämisestä.
Marketing
Markkinoinnissa on huomioitava tulevallakin kaudella sen optimaalinen tavoittavuus, sekä siistin ja
ammattimaisen ulkonäön ylläpitäminen. Eri markkinointikanavien merkitystä tulee pohtia ja ne on
valittava tarkoituksenmukaisesti niin, että julkaisujen avulla pystytään tavoittamaan mahdollisimman
monia yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita sekä tuomaan yhdistystä ja sen toimintaa esiin myös
heille, joille toiminta voi olla entuudestaan tuntematonta.
Markkinointi tulee toteuttaa niin, ettei tietotulva käänny itseään vastaan. Tämä on mahdollista toteuttaa
suunnittelemalla julkaisuaikataulut niin, etteivät tärkeimmät nostot huku vähemmän tärkeiden
joukkoon. Tämä edellyttää myös markkinointijulkaisujen priorisointia, joka on välttämätön osa edellä
mainitun suunnittelun toteuttamista.
Markkinoinnin tulee ensisijaisesti keskittyä ELSA Rovaniemeen kuulumisen tarjoamiin kansainvälisiin
mahdollisuuksiin. Markkinoinnilla on tärkeä rooli ELSA-verkoston yhtenäisyyden tunteen luomisessa.
Tämän vuoksi osa-alueella tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan paljon yhteistyötä myös muiden
paikallisryhmien markkinointivastaavien kanssa. Tiivis yhteistyö on tärkeä myös muiden ELSA
Rovaniemen osa-aluevastaavien kanssa. Jotta markkinointi onnistuisi suunnitelmien mukaan täytyy
kommunikoinnin olla toimivaa muiden osa-aluevastaavien kanssa, esimerkiksi excursioita järjestäessä,
joita varten markkinointi tarvitsee tapahtuman yksityiskohtaiset tiedot.
Tämän lisäksi markkinoinnilla on tärkeä rooli siinä, miten helposti lähestyttäväksi jäsenistö tuntee
yhdistyksen ja sen toiminnan. Tämän vuoksi markkinoinnissa olisi panostettava myös siihen, että
tuodaan ilmi toimintaa kotikaupungissamme Rovaniemellä ja luodaan sosiaalisessa mediassa aktiivisesti
kuvaa yhteisöstä, jossa jäsen voi tuntea olonsa tervetulleeksi, nähdyksi ja kuulluksi.
Financial management
Yhdistyksen talouden hoitamisen tulee olla läpinäkyvää, sujuvaa ja järjestelmällistä. Rahaliikennettä tulee
seurata tehokkaasti ja maksusuoritukset hoitaa ajallaan. Toiminnassa tulee huomioida budjetti sekä
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pyrkiä varautumaan myös yllättäviin tilanteisiin. Tulevalla kaudella on mahdollista alkaa pohtia
yhdistyksen varojen sijoittamista yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti.
Fundraising
Osa-alueella on ylläpidettävä ja kehitettävä haalarimerkkien valikoimaa ja myyntiä. Myös muiden
tuotteiden tuomista valikoimaan on arvioitava kauden aikana. Tuotteet on valikoitava
tarkoituksenmukaisesti ja niiden hankinnassa on harjoitettava kilpailuttamista sekä tuotteiden
ostohinnan että laadun osalta. Osa-alueella on pyrittävä etsimään mahdollisia yhteistyökumppaneita
erilaisia tapahtumia ja muutoinkin yhdistyksen yleistä toimintaa varten. Yritysyhteistyötä tulisi
yhdistyksen toiminnassa lisätä myös varainkeruun näkökulmasta.
Board management, external relations and expansion
Olemassa oleviin yhteiskumppaneihin on panostettava ja niitä on mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan
hankittava myös lisää. Myös Lapin yliopiston ainejärjestöjen ja Lapin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa
olemassa olevia suhteita tulee vaalia ja kehittää.
Tämän lisäksi osa-alueen tulee aktiivisesti kurkottaa toiminnassaan kohti muita ELSA-paikallisjärjestöjä
ja kattojärjestöämme ELSA Finlandia. Yhdistyksen toimintaa tulee enenevissä määrin kannustaa
ulottumaan myös muiden paikallisjärjestöjen jäseniä kiinnostavaksi, minkä lisäksi omalle
jäsenistöllemme on korostettava mahdollisuuksia muiden paikallisjärjestöjen järjestämän toiminnan
parissa. Myös yhteistyössä järjestettäviin tapahtumiin ja projekteihin tulee pyrkiä. Tämän vuoksi avoin
keskusteluyhteys ELSA-verkoston kesken on säilytettävä ja sitä on kehitettävä.
Yhdistyksen yritysyhteistyösuhteita tulisi lisätä ja kehittää. Potentiaalisia yhteistyökumppanuuksia on
kartoitettava ja tällaisiin liittyvää toimintaa lisättävä esimerkiksi kilpailujen tuomareiden tai erilaisten
tapahtumien puhujien ja osallistujien hankkimisella.
Hallituksen toiminnan tulee olla mahdollisimman tehokasta ja hallituksen sisäisen työskentelyn hyvin
valmisteltua ja sujuvaa. Osa-alueella tulee panostaa hallituksen sisäiseen hyvinvointiin ja tehtävien
järkevään jakamiseen, jotta jokainen pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan. On myös tärkeää
kannustaa hallituslaisia delegoimaan tehtäviä ja pyytämään apua tarvittaessa, jotta työtaakka jakautuisi
tasaisesti, eikä kukaan joutuisi kantamaan kohtuutonta kuormaa tehtävässään.
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