
Pöytäkirja 9/2020  

Stigma ry:n kokous  

Aika: Torstai 19.11.2020  

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 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 (30.10.2020) pöytäkirja. 

 

5. Talousasiat  

Stigma on aloittanut sähköisen kirjanpidon. 

 

6. Yhdenvertaisuus ja ympäristö  

Ei kokoukseen tuotavaa. 

 

7. Tiedotus  

Vaalikokousta ja työelämäiltaa mainostetaan aktiivisesti somessa ja sähköpostilistan kautta. Lisäksi 

vaalikokouksesta kerrotaan fukseille erään yhteiskuntapolitiikan kurssin yhteydessä. 

 

  



8. Työelämä 

Työelämäilta 3.12. Stigma järjestää verkkotyöpajan, jonka aiheina ovat piilotyöpaikat ja työnhaku.  

Puhujina ovat YKAn osaamispalveluiden asiantuntija ja uravalmentaja Heini Hult-Miekkavaara sekä 

Helsingin yliopiston Urapalveluiden asiantuntija Jarkko Immonen. 

 

9. Opintoasiat  

Sosiaalitieteiden opintotoimijat ovat tehneet palautekyselyn ”Sosiaalitieteiden opintokysely 

korona-ajasta”, joka jaettiin Sos-opinto -Facebook-ryhmässä. Kysely välitetään Stigman 

sähköpostilistalla.  

 

10. Tapahtumat 

Menneet 

- Kannunvalajien opintobrunssi 31.10.: Etätilaisuuteen osallistui opintotoimijoita ja muutama 

muu opiskelija. He keskustelivat opintoasioista ja siitä, miten voitaisiin lisätä opiskelijoiden 

yhteenkuuluvuutta pandemia-aikana, ja siitä miten palautteen keräämistä voisi kehittää. 

- Järjestöinfo 16.11.: Etätilaisuudessa tarjottiin tietoa sosiaalitieteiden järjestötoiminnasta. 

Linjoille tuli lähinnä muita järjestötoimijoita. Syynä saattoi olla se, että tapahtuma 

järjestettiin lyhyellä varotusajalla. 

Tulevat 

- Vaalikokous 26.11. klo 17: Keskusteltu kokouksen käytännöistä. Kokoukseen vaaditaan 

ilmoittautuminen kaikilta osallistuvilta. 

- Pikkujoulut 26.11.: Rentoa hengailua etänä. Jouluaiheinen musavisa ja tietovisa. 

 

11. Alumnit  

Ei kokoukseen tuotavaa. 

 

12. Muut esille tulevat asiat  

- Jäsenrekisteri siirtyy seuraavalla hallituskaudella yhden Stigman hallituslaisen (esimerkiksi 

sihteerin) haltuun, kun tänä vuonna siihen on ollut pääsy useilla hallituslaisilla. 

- Käyty hallituksen vaihtumiseen liittyviä asioita läpi. Uudet pesteihin valitut tulevat saamaan 

perehdytystä aikaisemmin samassa Stigman pestissä toimineilta. Laaditaan myös kirjallisia 

ohjeita uudelle hallitukselle. 

- Sovittu toimintakertomuksen kirjoittamisesta. 

- Hallitus virkistäytyy 11.12. 

 

13. Seuraava kokous 

Sovitaan seuraava kokous Doodlessa. 

 

14. Kokouksen päättäminen  

Kokous päätetään klo 19:29. 

 


