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Fobia ry:n hallituksen kokous 10/2020 
 

Paikka: Etänä Discordissa 

Aika: 30.3.2020 kello 10:30 

Paikallaolijat: Heidi A., Marie, Heidi I., Miia, Hilla, Oona, Marika (poistui klo 11:22), 

Emilia, Sofia, Anniina ja Minna (saapui klo 10:45) 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 10:33. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

- Valitaan puheenjohtajaksi Hilla. 

 

3.2 Kokouksen sihteerin valinta  

- Valitaan sihteeriksi Oona. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi. 

 

6. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- (Etä)hyvinvointiviikko oli menestys <3 

- Discord peli-iltaan osallistui n. 10 fobsua, oli kivaa 

 

7. Talous 

- Odotellaan edelleen Ruisrock-sitsien maksua…  

 

7.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttäviä kuitteja. 

 

7.2 Hyväksytään maksettavaksi  
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- 26,00€ Pauliina W.: 2.itsemyötätuntokoulutus 

- 36,00€ Eetu V.: 2. itsemyötätuntokoulutus + matkakulut 

 

7.3. Budjetointi  

- Ei budjetoitavaa. 

 

9. Hyvinvointi 

- Ensi vuoden liikuntavuoro 

- Katkon liikuntavastaava laittoi viestiä ehdottaen, pitäisikö mukaan 

ottaa kolmas ainejärjestö 

- Mitenköhän aktiivisia kävijöitä fobsut on vaikka sponssattais?  

- Hyvis tekee kyselyn fobsuille lähiaikoina 

- Hallituksen mielestä liikuntavuorolle tarvitaan ehdottomasti ainakin 

Katko Fobian lisäksi 

 

10. Kulttuuri 

- Ensi tiistaina 7.4 leffailta Netflix Partyn kautta klo 18 

- Sofia tekee lyhyen infon tapahtumasta tiedotusviestiin 

- Katri tekee tapahtumasta instapostauksen 

 

11. Työelämä ja koulutus 

- Miia tarvitsee apua koulutuspäivän järkkäämisessä, Oona ja Sofia ottavat 

koppia tästä! 

 

12. Kopo 

- Keskiviikkona on harkkasemma, jee! 

- Harkkasemman nimi on täysin sama kuin Ari K.:n harkkasemman, mietitään 

jos muutettais sen nimeä tulevaisuudessa 

- Vielä ehtii laittaa kyssäreitä kevään kursseista ennen kuin kopot laittaa ne 

eteenpäin laitokselle 

- Senssistentistä ei oo kuulunut vielä mitään, miten se tulis suorittaa? 

- Ari K.:lta ei oo tullut infoa orientaatio psykologin työhön -kurssista 

(päivämäärät puuttuu) 

- Cognitive neurosciencessä ei oo e-kirjaa, oisko jotain korvaavaa 

kirjaa? Tentistäkään ei tietoa 

- Aikuisneuron tentistä ei oo annettu tietoa 

- Avoin yliopisto on avannut paljon kursseja ilmaiseksi, Katri laittaa tästä 

muistutusta instagramiin, jos fobsuilta puuttuu noppia 

 

 

13. Ulkosuhteet (& KV) 
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13.1 Index  

- Perttu L.:n viime kokouksien kysymyksiin vastatakseni, Indexillä ei ole 

tarkkaa tietoa siitä miten paljon jäsenjärjestöt siirtää syksylle 

tapahtumia, mutta vaikuttaa siltä että suosituimmat ainakin siirtyvät 

(TP jne). Index järjestää ainakin lähiökierroksen syksyllä ja muista 

vapputapahtumista laitetaan jäsenjärjestöille kyselyä siirtämistoiveista. 

I/O-Speksi saattaa myös tämän hetkisten tietojen mukaan siirtyä. 

- Toivotaan, että Index ei siirrä liikaa tapahtumia syksylle, koska 

halutaan kannattaa Indexin tapahtumiin osallistumista, mutta ei 

haluta, että ne syö osallistujia Fobian tapahtumista (uusien ja 

vanhojen tutustumisilta, Open Stage, kastajaiset), jotka tärkeitä 

fobsujen yhteishengelle :) 

- Lähiökierros järjestetään näillä näkymillä 1. lokakuuta 

- Mietittiin, että olisi hyvä jos suullisia tenttejä voisi tehdä esim 

pareittain, jotta ei olisi opiskelijoille niin ahdistavia tilanteita. 

- Index alkaa tarjoamaan reilun kaupan kahvia, jee!! Paljon hyötyä tästä 

koronan aikana. 

 

13.2 SPOL   

- SPOS goes discord 16.5.  

- Aj-tapaaminen myös discordissa 18.4 klo 12-16 

- Toivotaan mukaan puheenjohtajat, kopot ja virkkarit (vähintään 

toinen kopoista ja virkkareista, mut varmaan molemmatkin voi 

tulla) 

- Efpsa kongressin järjestäminen on epävarmaa, ja myös sitä koskevien 

maksujen ja lentojen, toistaiseksi odotetaan ja kerrotaan kun lisätietoja 

tulee 

- Psykonet on tehnyt oman tiedotteensa koronan aiheuttamista 

poikkeusjärjestelyistä 

- Suurin osa osallistujista oli erittäin tyytyväisiä KosmoSPOLiittiin ja 

järjestelyihin sekä luento-osuuteen (jee!!) 

 

13.3 Tupsy 

- Perttu L. nukkuu. 

 

13.4 Muuta 

- Heidi A. on kysynyt vaihtareilta onko kiinnostusta olla yhteydessä 

fobsuihin 

- Ei pahemmin vastauksia vaihtareilta, yksi vaihtari oli 

kiinnostunut mutta hän on yhä Suomessa 
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- Heidi A. kertoo tälle vaihtarille Fobian etätapahtumista ja 

Discord-Huoneesta 

  

14. Tiedotus ja viestintä 

- Kompleksilla (tai Cortexilla, Katri ei nyt ihan muista) oli joku päivä instassa 

tietovisa ja se oli aika hauska. Pitäskö tehä tämmönen nippelitietovisa 

fobsuilleki joku päivä? 

- Hallitus kannattaa! Tällä viikolla on harkkasemma instassa niin ensi 

viikolla voisi olla parempi. Mikä vaan päivä ok, paitsi leffailta-päivä! 

 

15. Emännän kuulumiset ja huone 

- Huonetta ei ole, eikä tapahtumia </3 

- Hilla pyysi itselleen ja Anniinalle kulkuoikeudet Huoneelle ja ATK:hon, jos 

tulee tarve käydä siellä 

 

16. Hallitus ja muuta kivaa 

- Hallituksen mökkiviikonloppu 7.-9.8. !!! 

- Kevätkokous.. Mitä tehdään, milloin pidetään? Palataan tähän ensi 

kokouksessa 

- Reilun kaupan kahvi 

- Palautekyselyn perusteella suurin osa (93%) niistä 14, jotka vastasivat 

kyselyyn, kannatti Reilun kaupan järjestöksi ryhtymistä 

- Päätettiin ryhtyä Reilun kaupan -järjestöksi!! 

- Toiminta-avustushakemus on lähes valmis 

- TYYn vappukokous oli 

- Jonkinlainen etävappu tulossa, kiinnostusta ois vappukulkueeseen, 

vappupuheeseen ja lakitukseen 

- Korvaavaa tapahtumaa syksylle, esim. avajaiskarnevaalien yhteyteen 

vappupiknik tai avajaisbooli 

 

17. Seuraava kokous  

- Ti 14.4 klo 16 Discordissa 

 

18. Muut esille tulevat asiat 

- Korona taas kerran 

 

19. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 11:39 


