
Stigman hallituksen kokous 10.4.2019


Paikalla: Petteri Kolmonen, Linnea Partanen, Mette Kivistö ja Karoliina Kuokkanen


Paikka: Uusi Yo-talo Beauvoir-sali 


1. Kokous päätösvaltainen. Kokous avataan klo 10:11


2. Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ole vielä tullut hallitukselle luettavaksi, hyväksytään 
alustavasti. 


3. Stigma Ry:lle ei ole tullut postia. 


4. Ilmoitusasiat: 

- SoPop ottanut sähköpostitse yhteyttä liittyen yhteistyötapahtumaan, josta aiemmin keväällä on 
ollut puhetta. SoPop painottaa toiminnassaan sosiaalipolitiikan opiskelijoiden valtakunnallista 
yhteistyötä sekä työelämää. SoPop ehdottaa mökkiviikonlopun sijaan paremmin heidän 
toimintatavoitteita palvelevaa yhteistyötapahtumaa Stigman kanssa. Tähän ehdotukseen ollaan 
suostuvaisia. Ehdotetaan, että yhteistyötapahtuma voisi olla esimerkiksi vierailu Tampereella 
esimerkiksi excursion merkeissä.


5. Menneet tapahtumat:


- Uusien ilta 20-25 osallistujaa. Onnistunut tapahtuma. Rentoa hengailua. 


6. Tulevat tapahtumat : 

- 25.4 klo 16 Soste-excursio saliin mahtuu 40 ihmistä. Laitetaan kutsut yhpon facebookissa. Ei 

tarvitse ilmoittautua. Mette hoitaa kutsut. 

- 17.4 klo 16.30 Alumnitapahtuma työelämäilta YKA:n toimistolla. Järjestäjinä Stigma ja SYY-

Helsinki. Hoidetaan kutsut ja tapahtuman luominen heti kun puhujien aikataulut ovat 
varmistuneet. 


- 25.4 Merkkimarkkinat. Klo 12-15 myyjät: Petteri voi olla koko ajan. Yritetään saada kaksi 
lisää.


- 28.4 klo 10-15 Vappubrunssi Stydin kanssa. 

- Osallistutaan ruokasponsorointi hankintaan. Karoliina lupautuu hakemaan sponsoreita. 

Sähköposti + soitto. Käytetään Stydin kanssa exeltaulukkoa ja valmista sähköpostipohjaa. 

- Stydi käy lauantaina kaupassa ostamassa kuiva-aineet.

- Sunnuntaina klo 8 osa käy kaupassa ja osa menee valmistelemaan. Lopussa tunti 

siivoamiseen. 

- Aamuvuoro: Mette ja Karoliina, iltapäivä: Linnea 

- Budjetti: 240e /per järjestö. Tähän pyydetään vielä tarkennusta. 




- Ehdotettu, että 22.4 pidetään brunssikokous

- 30.4 klo 11-14 Sosiaalitieteiden vappupiknik. Osallistutaan. Mukana muita sosiaalitieteiden 

ainejärjestöjä. 

-  3.5 Pääsykoe bileet. Yritetään saada Stigmalta, joku edustamaan klo 15->

- 4.5 Sosiaalifoorumin yhteislähtö. Järjestöt kokoontuu Helsingissä työväenopistolla. Tapahtuma 

kaksipäiväinen. Kun ohjelma tulee, tehdään tapahtuma, ja katsotaan mikä päivä mennään.

- 8.5 Vahvuudet haltuun. Lisäinfoa myöhemmin. 

- Toukokuun puolessa välissä jättiexcursio sosiaali ja terveysministeriöön. Päivämäärä ei ole vielä 

varma. 

- SYKE-excu tulee vielä toukokuun puolella, päivämäärä vielä epäselvä.


7. Opintoasiat: 

- Maisteritapahtumassa oli Ilona. Nyt ei vielä tarkkaa tietoa.

- Johtoryhmän kokouksessa esiteltiin opintokysely. Arho Toikka ehdottanut, että hän voisi tavata 

opintovastaavia. Kokouksessa puhuttiin opintosuunnan täsmentymiseen liittyvistä ongelmista. 
Ongelmat ovat olleet henkilökunnalla tiedossa. 


- 16.5-19.5 opintosuunnan hakuaika. Voidaan mainostaa. Olisi tärkeä korostaa, että jos opiskelija 
on vielä toukokuussa kurssilla, joka liittyy hakuun, niin opiskelijan tulee varmistaa kurssin 
vetäjältä, että kurssi on opintorekisterissä 19.5 mennessä.


8. Talous:

- Tilin käyttö siirtynyt. Nordeassa käyty rekisteröitymässä. 3.5 puhelinneuvottelu Nordean kanssa. 

Pitää katsoa vielä, että kaikki paperit kunnossa.

- Lahjoitukset vuosijuhlalahjaksi Konstruktiolle ja Kontaktille hoidettu. 

- Ennakkoilmoitus järjestötuesta on noin 200 euroa. 

- 10 haalarimerkkiä myyty, voittoa 20 euroa.


10. Muut


- Sähköpostilista huhti-toukokuun tapahtumista. Kysytään Marialta, jos voisi tehdä koonnin 
sähköpostilistalle.

- Painetaan syksyksi uudet merkit. Tilataan kevään aikana uudet merkit, niin että ne ovat valmiita 

syksyksi kauden avajaisiin. Kahdenlaisia merkkejä: Yhpo-nalle ja Stigman logo. 

- Otetaan keväällä yhteyttä ystävyysjärjestöön. Suunnitellaan jotain yhteistä syksylle. 

- 4.11 Hyvinvointitapahtuma. Mukana on Status, Dilemma ja Stigma. Alina-sali on varattu tuohon 

ajankohtaan.

- 26.-27.10 Sosiaalipolitiikan päivät Joensuussa. SoPop:n kanssa puhuttu yhteistyöstä. 

Ehdotettu, että ollaan myös yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden kanssa. 

- Ehdotettu, että Stigman hallitus lähtisi kesällä telttailemaan/vaeltamaan. 




- Ilmastoreivit 12.4 klo 17 Stigma mainostaa. Jos joku menee, niin voisi ottaa kuvia ja laittaa 
instagramiin. 


11. Seuraava kokous: 

 Seuraava kokous doodlessa.


12. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa klo 11.35.



