Pöytäkirja 6/2020
Stigma ry:n kokous
Aika: Maanantai 31.8.2020
Paikka: Teams / Uusi ylioppilastalo, Kokoushuone Marx
Paikalla:
Siiri Moisio (Pj.)
Kasper Koski (Varapj. ja opintovast.)
Anna Koivisto (Taloudenhoitaja ja työelämävast.)
Salla Törölä (Sihteeri ja alumnivast.)
Sanni Satosuo (Viestintävastaava & työelämävast.)
Susanna Ahokas (Tapahtuma- ja viestintävast.)
Lia Pursiainen (Virkailija)
Emilia Muuri (Virkailija)

1. Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan klo 18:08.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään viime kokouksen (27.5.2020) pöytäkirja.
5. Talousasiat
• Tänä lukuvuonna Stigman menot tulevat olemaan tavallista pienemmät pandemian vuoksi.
6. Yhdenvertaisuus ja ympäristö
Ei kokoukseen tuotavaa.
7. Tiedotus
• Lukukauden alun myötä someen ja sähköpostilistalle on tullut uusia seuraajia.
• Myös sähköpostilistaa käytetään jatkossa tapahtumien mainostamiseen.
• Somessa tiedotetaan kandiarkistosta, FC Muurisen potku -jalkapallojoukkueesta sekä
SoPop:n Harkkatarinoita-tapahtumasta.
• Stigma jakaa SoPop:n esitettä heidän pyynnöstään (some, sähköpostilista ja tapahtumat).

8. Työelämä
• Keskustelua siitä, voidaanko fyysisiä ekskursioita pitää pandemiatilanteessa.
• Työelämäilta (alustavasti lokakuun alkupuolella): Suunnitellaan etätapahtuma yhteistyössä
YKAn kanssa, teemana yrittäjyys. YKAlta kysytään aluksi ehdotuksia puhujiksi.
9. Opintoasiat
• Sosiaalitieteiden karnevaalit: Tiedekunnan ja opintotoimijoiden suunnittelussa. Ajankohta
ei vielä selvillä.
• Opintobrunssi: Suunnitteilla opintotoimijoiden kesken lokakuulle.
10. Tapahtumat
Menneet
• Järjestöpiknik 28.8.: Sosiaalitieteiden järjestöjen yhteisessä tapahtumassa oli noin 60
henkeä paikalla, eli se tavoitti hyvin fukseja. Mukana oli myös uusia maisteriopiskelijoita.
Stigma esitteli toimintaansa ja yhteiskuntapolitiikan tieteenalaa yhdelle ryhmälle kerrallaan
(osallistujat jaettiin neljään ryhmään). Pidettiin tietovisa. Tapahtumassa oli hyvä tunnelma.
Tulevat
• Stigma järjestää tapahtumia sekä etänä että fyysisesti. Seurataan HYYn ohjeistuksia.
Tapahtumia järjestetään paikoissa, jossa on mahdollista pitää turvavälejä, ja osallistujilta
kerätään nimilista. Aiemmin suunnitellut sitsit ja saunailta peruttiin.
•

Fuksisuunnistus 11.9.: Stigma pitää oman rastin, jossa pelataan laulupeliä.

•

The Amazing SOS Race 16.9.: Stigma pitää rastin.

•

Ulkoilmatapahtuma 22.9.: Stigma kutsuu uudet ja vanhat opiskelijat sekä alumnit
Mustikkamaalle alkuillasta pelaamaan Mölkkyä ja hengailemaan.

•

Sosiaalipolitiikan päivien iltaohjelma 22.10.: Stigma ja SoPop toteuttavat etäyhteyksillä
iltaohjelman näillä näkymin klo 19 alkaen. Aluksi pidetään tunnin kestävä
paneelikeskustelu, jonka teemana on tutkijaura. Sitten siirrytään vapaamuotoisempaan
etäohjelmaan, jossa pelaillaan tai visaillaan. SoPop vetää paneelin ja Stigma pelailun.
Facebook event julkaistaan syyskuun viimeisellä viikolla. Puhujia tavoitellaan eri
yliopistoista käyttäen SoPop:n kutsupohjaa.

11. Alumnit
Ei muuta kokoukseen tuotavaa.
12. Muut esille tulevat asiat
• Sovitaan postin hausta.
• Stigma ottaa syksyn aikana Kannuklusterin siivousvuoron.

13. Seuraava kokous
Sovitaan Doodlessa.
14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 20:01.

