
Stigman hallituksen kokous 6.5.2019 
 
Paikalla: Petteri Kolmonen, Linnea Partanen, Mette Kivistö, Inga Kauppi, Ilona Rania, Maria 
FIlippenkova, Leevi Leivo 
 
Paikka: Uusi Yo-talo Beauvoir-sali  
 
1. Kokous päätösvaltainen. Kokous avataan klo 12.01. 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään.  
 
3. Postia ei ole haettu. 
 
4. Ilmoitusasiat:  
 
Haalarimerkit 
Göran-merkille olisi kysyntää, ehdotetaan 50 kpl.  
Stigman uusi logo, ehdotetaan 100 kpl 
Muita ehdotuksia – ideakilpailu facebookiin? Kilpailun voisi laittaa syksyllä. 
Kato vittu Moodlesta: Linnéa tekee designin. Ehdotetaan 50kpl tai enemmän 
Jos tilattaisiin nyt, merkit olisivat syksyllä valmiita. Kuka ottaa vastuun? Petteri? 
 
 
5. Menneet tapahtumat: 
 
25.4.2019. SOSTE-eksku oli todella hyvä, vaikka oli vain 4 osallistujaa. Linnéa tekee 
blogipostauksen. 
 
Vappubrunssi 28.4.2019. Tapahtuma meni hyvin, 57 osallistujaa.  
Muistetaan tehdä kulukorvaushakemukset brunssiruuista 
Jäi 80 kpl nyhtökaurapihvejä, jotka ovat Ingan pakkasessa. Inga lupautuu pitämään pihvit 
pakkasessa syksyyn asti, jolloin keksitään jotain tapahtumaa, jossa niitä voisi tarjoilla. Ne pitäisi 
käyttää viimeistään syyskuussa.  
 
Sosiaalitieteiden vappupiknik 30.4.2019. Tapahtuma meni hyvin. Saralta kulukorvaushakemus 
mehuista.  
 
 
6. Tulevat tapahtumat:  
 
Vahvuudet haltuun työelämätapahtuma 8.5.2019 
Meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin mainostaa tapahtumaa 
 
Syke-eksku 9.5.2019 Sähköposti laitettu tänään ja kutsuja lähetetty facebookissa. Laitetaan 
postaus facebookiin aiheista, mitä siellä käsitellään -> Maria tekee.  
 
Yhteiskuntapolitiikan kevätpäivä 22.5.2019 klo 15->  
Henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen kehityspäivä. Ensin 3-4 ryhmäkeskustelua -> teemat? 
Ehdotetaan teemaksi: 
-Viestintä: Informaation löytämisen vaikeus. Yhteiskuntapolitiikan omaa sivua voisi ainakin 
kehittää.  
-Ohjaus kandi- ja gradutöissä: Henkilökohtaisen ohjauksen parantaminen. Kandiin 
valmistautuminen alkaa vasta kandisemmassa, pitäisikö alkaa aiemmin? Kandin aiheen liittäminen 
tutkimukseen. 



-Opinto-ohjaus yleisesti: opetuutorin tapaamisia enemmän? Linnéa ehdottaa johtoryhmän 
kokouksessa.  
-Kurssisisällöt/kehittäminen, suoritustavat.  
-Syksyllä tilaisuus, jossa tutkijat esittelisivät mitä tutkimusta he tekevät.  
 
Facebook-tapahtuma täytyy tehdä. Tehdään myös ilmottautumislomake.  
Paikaksi ehdotettu Tervasaarta.  
Syksyyn liittyen: orientaatioviikolla on tapahtuma torstaina 29.8. klo 18 fukseille muiden 
ainejärjestöjen kanssa Kattosauna Sivistyksellä. Tietovisa, johon pari kysymystä.  
 
Sosiaalipolitiikan päivät 26.-27.10. Joensuussa, yhteislähtö. Yhteistyö SO-popin kanssa ja Itä-
Suomen yliopiston ainejärjestön kanssa mahdollisesti. Järkättäisiin työpajaa koulutuksen 
eriarvoisuudesta yhteistyössä jonkun kanssa? 
 
Syksyllä voisi miettiä myös yhteistyötä ystävyysjärjestö Manan kanssa, ehdotetaan ekskua. Voisi 
olla jo nyt yhteydessä. 
 
 
7. Opintoasiat:  
 
Ei opintoasioita 
 
8. Talous: 
 
Loppuosa järjestötuesta saatu.  
Merkkejä myytiin 29kpl merkkimyyjäisissä, 4kpl brunssilla. Päälle 60e tuli siitä.   
 
 
10. Muut:  
 
Stigman lammaslaulu pois laulukirjasta, uusi laulu tilalle. Uuden laulun kirjoittaminen on iso 
homma, ei ole halukkaita siihen. Voidaan myös ottaa joku valmis laulu, joka ei ole vielä 
laulukirjassa.  
Ehdotus uudesta laulusta: Karhu nukkuu -laulusta (tai jostain muusta karhulaulusta) Yhpo-nalle -
versio.  
 
Hyväksytään Kannun yhdenvertaisuussuunnitelma ja ollaan mukana siinä.  
 
Hallituksen kesäretki kesä-heinäkuussa? Puhutaan siitä slackissa lisää.  
 
 
11. Seuraava kokous: Pidetään seuraava kokous elokuussa.  
 
 
12. Kokous päätetään klo 13.10. 


