Stigman hallituksen kokous 13.3.2019
Paikalla: Leevi Leivo, Petteri Kolmonen, Mette Kivistö, Maria Filippenkova, Inga Kauppi ja Karoliina
Kuokkanen
Paikka: Uusi Yo-talo Beauvoir-sali
1. Kokous päätösvaltainen. Kokous avataan: Klo 18:09
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ole vielä tullut hallitukselle jaettavaksi, mutta hyväksytään
alustavasti.
3. Stigma Ry:lle ei ole tullut postia.
4. Ilmoitusasiat:

- Koulutus: Suvi-toimikuntassa ei jaettu vielä ystävyysjärjestöjä. 29.3 järjestetään

ystävyysjärjestöjen jakotilaisuus, jossa ystävyysjärjestöt arvotaan. Ehdotetaan, että joku
hallituksesta pääsisi paikalle. Alustavasti ei nimetä ketään.

- Tapahtumat: 14.3 Tampereen yhteiskuntapolitiikan opiskelijat tulevat Helsinkiin. Tampereen

sosiaalipolitiikan opiskelijat ovat kutsuneet hallituksemme syömään ravintola Santa Fe:hen klo
20. Ruokailu on omakustanteinen.

- Työelämä: Työelämätapahtumia ollaan järjestämässä. Stigma järjestää työelämäexcursion

SYKE:hen. Aikataulu ei ole vielä varmistunut. Tapahtumakutsut lähetetään heti kun päivämäärä
varmistuu.

- Stigma järjestää SYY-Helsingin kanssa alumnitapahtuman, jonka aiheena on asiantuntijuus.

Tapahtuma järjestetään YKA:n toimistolla huhtikuun aikana. Tapahtumaan olisi tarkoitus saada
noin kolme puheenvuoroa. Tapahtumakutsu lähetetään heti, kun päivämäärä saadaan lyötyä
lukkoon.

- Stigma osallistuu järjestäjänä Vahvuudet haltuun -tapahtumaan. Tapahtuman

järjestämisvastuun on ottanut Status Ry. Aikataulu ja paikka ovat vielä epäselvät.

- Valtsikan järjestöt on järjestämässä useamman ainejärjestön kanssa isoa työelämäexcursiota
Sosiaali ja terveysministeriöön. Stigma on esittänyt kiinnostuksen olla mukana vierailussa.

- Stigma osallistuu työelämämessujen järjestämiseen loppuvuodesta. Vetovastuussa on

Kannunvalajat. Tarkkaa aikaa ja paikkaa ei vielä tiedetä. Tapahtuman koko on noin 600-800
osallistujaa.

- Talous: käyttämättömän Alina-vuoron lasku on 70 euroa.
5. Menneet tapahtumat:

- Lautapeli-ilta: Tapahtumassa vain hallituslaisia.
- Ohi on -bileet uusille opintosuunnan saaneille: Tapahtuma oli Konstruktion Ry:n vetämä, mutta
myös Status Ry, Stigma Ry, Kontakti Ry ja Stydi Ry olivat mukana. Tapahtumassa oli vähän
osallistujia. Osallistujat koostuivat lähinnä ainejärjestöjen hallituslaisista.

- Huomioitavaa: Viimeaikojen tapahtumiin on ollut vähän osallistujia. Tapahtumia on mainostettu
some-kanavilla paljon. Kokouksessa pohdittiin, jos kävijä määrä on pieni, mietitään
tulevaisuudessa myös rahan käytön järkevyyttä vastaaviin tapahtumiin.

6. Tulevat tapahtumat :

27.3 Saunailta uusille yhteiskuntapolitiikan opintosuunnan opisikelijoille. Aika ja paikka: klo 18-02,
Kattosauna Sivistys.
Suunnitelma: kauppatiimi ostaa syötävät ja juotavat. Ohjelma: sauna, beer pong. Siivoamaan jää
2-3 henkilöä.
20.3 Stigman yhteislähtö Kertun kepittäjäisiin. Tällä hetkellä ostettu viisi lippua.
21.3 HYY:n järjestämä tapahtumaturvallisuuskoulutus. Pyritään siihen että ne, jotka pääsevät
osallistumaan, osallistuu.
6.4. 2018 klo 14 Stigma osallistuu opiskelijoiden ilmastomarssiin Kannunvalajien yhteislähtöön.
2.4.2019 Unisefin vapaaehtoistyöntekijä kysynyt Stigman kiinnostusta mainostaa jäsenilleen
Oodissa järjestettävää uusien vapaaehtoisten iltaa. Sovitaan, että tapahtumaa voidaan mainostaa
sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilistalla. Linnea ollut yhteydessä Unisefiin. Sovitaan siis, että
Linnea hoitaa informaation.
28.4 Stigma järjestää Stydi Ry:n kanssa yhteistyössä vappubrunssi Kattosauna Sivistyksessä.
- Brunssille voisi hakea erilaisia ruokasponsoreita, mikä vähentäisi brunssilipun hintaa.
7. Opintoasiat:
Kysely sosiaalitieteiden opintosuunnan saaneille on ollut auki jo pidempään. Kyselyä päätetty
pitää vielä auki vähäisten vastausten takia.
Ehdotettu, että järjestetään oppiainekahvit, jossa voidaan tavoittaa opiskelijat ja keskustella
opintosuunnasta opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Suunnitelma on vielä avoin.
8. Talous:
Tällä hetkellä Stigmalla on runsaasti laskuja. Taloudellinen tilanne on tyydyttävä. Viimeisempiä
kustannuksia ovat:
- 420 e vuosijuhlat
- 100 e hallituksen virkistyspäivä
- 70 euroa Alina-salin käyttämätön vuoro
- Tulevia maksuja: Kattosauna sivistys, yhteislähdöt, Teosto -lasku on vielä epäselvä.
- Kulukorvauslomakkeita odotellaan, jotta korvaukset voidaan maksaa.
9. Vastuu alueet:
Alumni + työelämä yhteistyötä:
Ei lisättävää edellisiin työelämän ilmoitusasioihin. Yhteistyötä tehdään nyt paljon muiden
ainejärjestöjen kanssa. Stigmalla on ollut edustaja kahdessa YKA:n järjestämässä
työelämäkokouksessa. Tapaamiset ovat lisänneet verkottautumista ja olleet hyödyllisiä.
10. Muut
Stigman verkkosivustot ovat edelleen päivittämättä. Laitetaan sivustolle näkyviin hallituksen
kokouksien pöytäkirjat. Päivitetään myös sosiaaliseen mediaan hallituslaisten esittelyt ja
vastuualueet.
Laitetaan tiedostot hallituksen näkyville vastaisuudessa slackin tiedot -kanavalle.
Linnea on kirjoittanut Stigman yhdenvertaisuussuunnitelman. Se tulee hallituksen luettavaksi.
Kokouksessa esitettiin kysymys siitä, miten hallituksen tulisi lisätä toimivuuttaan. Esimerkiksi
tapahtumissa vastuualueet tulisi jakaa selvemmin ja aikasemmin. Todettu, että laitetaan jatkossa
ennen tapahtumaa kysely google driveen. Siihen hallituslaiset voivat laittaa tiedot, mihin aikaan ja
mihin tehtäviin, ovat käytettävissä. Tätä käytetään jo seuraavassa tapahtumassa.

11. Seuraava kokous:
Laitetaan doodleen ja päätetään sen perusteella.
12. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19:25.

