
Pöytäkirja 8/2020  
Stigma ry:n kokous  
Aika: Perjantai 30.10.2020  
Paikka: Teams-etäyhteys 
 
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.)  

Tuuli Seppälä (Yhdenvertaisuus- ja ympäristövast. sekä urheiluvast.) 

Emilia Muuri (Virkailija) 

Joel Hämäläinen 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Kokous aloitetaan klo 16:04. 
 
 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 (30.9.2020) pöytäkirja. 
 
5. Talousasiat  
Sovitaan, että Stigma siirtyy sähköiseen kirjanpitoon viimeistään ensi hallituskaudella. 
 

6. Yhdenvertaisuus ja ympäristö  
Ei kokoukseen tuotavaa. 

 

7. Tiedotus  
Vaalikokouksen mainostamisen yhteydessä tehdään some-postauksia, joissa esitellään 

hallituslaisten ja virkailijoiden rooleja. 

 

8. Työelämä 

Tiituksen yhteistyöehdotus: Keskustellaan, haluaako Stigma alkaa mainostamaan maksullista Pooli 

Klubi -palvelua, joka on kevytyrittäjille suunnattu palvelu. Stigmalle maksettaisiin palkkio 

jokaisesta opiskelijasta, joka liittyy Pooli Klubiin. Stigma selvitti Instagramissa seuraajien yleistä 



kiinnostusta kevytyrittäjyyttä kohtaan, ja sai seuraavat vastaukset: 7 kpl ”kiinnostaa”, 12 kpl 

”kiinnostaa jonkin verran”, 12 kpl ”ei juurikaan” ja 3 kpl ”ei ollenkaan”. Stigma hylkää tarjouksen, 

koska se on kyselyn tuloksista huolimatta epävarma jäsenten kiinnostuksesta kevytyrittäjyyttä 

kohtaan, ja Pooli Klubi saattaisi viedä liikaa tilaa Stigman tiedotuskanavissa.  

 

Työelämäilta: Yrittäjyysexcu ei toteudu, mutta sen sijaan suunnitellaan työelämäiltaa 23.-25.11. 

välille. Teemana olisi piilotyöpaikkojen haku. Yhteistyötä tehdään ainakin YKAn ja mahdollisesti 

myös Urapalveluiden kanssa. 

 
9. Opintoasiat  
Opintobrunssi 31.10.: Toteutuu suunnitellusti. 

 

10. Tapahtumat 
Menneet 

- Sosiaalipolitiikan päivien iltaohjelma 22.10.: Zoom-tapahtuma meni hyvin. Tohtoripaneelia 

oli kuuntelemassa yhteensä 32 hlö, ja Rappakaljaa jäi pelaamaan 13 hlö. Stigman ja 

SoPop:n yhteistyö toimi hyvin, ja yhteisiä tapahtumia voidaan järjestää mielellään 

jatkossakin. Palautelomakkeeseen tuli 3 vastausta, ja palaute oli positiivista. Vastaajat 

toivoivat lisää samantyylisiä, interaktiivisia tapahtumia, ja ehdotettiin, että peli-illan voisi 

toteuttaa osittain livenä ja osittain etänä. 

Tulevat 

- Vaalikokous: Suunniteltu päivä 2.12. Pidetään klo 18 etänä muiden sosiaalitieteiden 

ainejärjestöjen lailla. 

- Pikkujoulut: Etäillanvietto vaalikokouksen perään. 

 

11. Alumnit  
Ei kokoukseen tuotavaa. 

 

12. Muut esille tulevat asiat  
- Stigma ei tee toistaiseksi varauksia Alina-saliin pandemian vuoksi. 
- Hallitus pitää virkistyjäiset fyysisesti alle 10 hengen kokoonpanolla. 
- Postin hausta sovittu. 
- Jäsenrekisterin ja nettisivujen päivitystarpeista keskusteltu. 

 
13. Seuraava kokous 
Sovitaan uusi kokousaika viikolle 47. 

 

14. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätetään klo 17:32. 
 
 
 


