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Fobia ry:n hallituksen kokous 11/2020 
 

Paikka: Etänä Zoomissa 

Aika: 14.4.2020 kello 17:00 

Paikallaolijat: Marie, Pauliina, Perttu L., Mira, Katri, Minna, Hilla, Oona, Ella, Sofia, 

Anniina, Sanni (poistui klo 17:49), Hanna V. ja Miia (saapui klo 17:10) 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 17:07. 

 

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 

- Hyväksytään pöytäkirjat 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 ja 10/2020.  

 

6. Posti 

- Ei postia. 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Leffailta oli! Meni mukavasti ja leffa oli hyvä :) 

- Tänään oli TYYn järjestöfoorumi 

- Harkkasemma oli! Kiinnostuneita oli paljon. 

 

 

8. Talous 

8.1 Hyväksytään kuitteja  
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- Ei taloutta. 

- Ruisrock-sitsien maksu puuttuu yhä ((: 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ei maksettavaa. 

 

8.3. Budjetointi  

- Ei budjetoitavaa. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Pohditaan etäsitsejä vappuviikolle 

- 28.4 vois olla mahdollinen! 

- Zoomin kautta vois jakaa huoneisiin ja sit vaihdella niitä (testattiin 

kokouksen aikana ja tää kyllä toimisi)  

- Juomapelejä 

- Ja kaikilla omat 3 ruokalajia, mitkä voi olla mitä vaan 

- Jotain ohjelmaa ja keskustelua kun ollaan huoneissa, isossa 

ryhmässä olisi laulua 

- Puhelun luojalla pitää sit olla utun kautta lisenssi 

- Laulunjohtajat hallituslaisia 

- Jonkinlainen ilmo ois hyvä 

- (Pilkki)haalarit päälle! 

- Yks ohjelmanumero voi olla hauskimman haalarimerkin esittely 

 

10. Hyvinvointi 

- Vakiovuorokysely: halutaanko mukaan kolmas ainejärjestö? Suurin osa 

kyselyyn vastanneista oli kiinnostuneita osallistumaan, mutta riippuen 

ajankohdasta mikä ei varma vielä → kolmas ainejärjestö mahdollistaa 

enemmän porukkaa (ensi vuonna myös fuksit), mutta ei varmuutta saadaanko 

kolmatta ylipäätään, Katkon puolesta kolmas järjestö olisi ok 

- Kolmas ainejärjestö olisi kyllä hyvä (kiintiöt voisi olla mahdollisuus jos 

tulee liikaa osallistujia) 

- Ja olisi hyvä, että se kolmas ainejärjestö olisi samaa kokoluokkaa 

Katkon ja Fobian kanssa 

- Kysytään onko Katkolla ollut mielessä joku tietty ainejärjestö 

 

11. Kulttuuri 

- Ei kulttuuria. 

 

12 Työelämä ja koulutus 
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- Katri B.:n pitämä etäkoulutus on ti 21.4 klo 16-18: aiheena kriisi- ja traumatyö, 

hinta n. 400e 

- Laitetaan viestiä Universitas-tuesta 

- Kysytään Katri B.:ltä missä hän haluaa koulutuksen pitää, Zoom voisi 

kuitenkin olla hyvä 

 

13. Kopo 

- Opetusministeriö on taas ehdottanut psykan (ja muutaman muun alan) 

sisäänottomäärän nostamista v. 2021. Tällä kertaa siitä saisi kivasti rahaakin, 

jolla voisi palkata esimerkiksi uuden opetushenkilökunnan jäsenen. Koska 

raha on tällä hetkellä todella tiukilla, laitos aikoo hyväksyä sisäänottomäärän 

nostamisen (mikä ilmeisesti koskee 1-2 vuotta?). Seuraavaksi tullaan 

päättämään, että kuinka monta uutta opiskelijaa otetaan lisää, 

todennäköisesti n. 5-10. Tähän olisi hyvä saada myös opiskelijoiden 

mielipidettä. Ilmeisesti muutkin yliopistot saattavat nostaa 

sisäänottomääriään. Mikä meitä luonnollisesti huolettaa on se, että rahat 

tosiaan pysyvät opetuksessa eivätkä meni tutkimusprojekteihin sekä vanha 

kunnon harkkapaikkaongelma. 

- Opetushenkilökunta tekee töitä että kaikista kursseista olisi saatavilla uudet 

ohjeistukset. Meille ei ole tosin tullut viestiä että jostain vielä puuttuisi tietoja. 

Opetushenkilökunnan kanssa on myös keskusteltu tiettyjen kurssien 

suoritusmuodoista ja tultu siihen tulokseen, että vaihtoehtoisia suoritustapoja 

voi pyytää ko. vastuuopettajilta. Heitä on joka tapauksessa muistuteltu 

ottamaan erilaiset tilanteet huomioon. 

- Etänä suoritettavista kirjatenttipaketeista tulossa mahdollisesti lisää infoa 

- Ajateltiin taas tehdä ”kopot tiedottaa” sähköposti uudesta OPSista, jonka olisi 

tarkoitus tulla toukokuussa sekä muusta meneillään olevasta. 

- Viiniä ja valitusta tulossa jossain vaiheessa, lisätietoa myöhemmin 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Pidettiin iltakoulu ja suunniteltiin etävapputapahtumia: 

- Pubivisa su 26.4 klo 18 

- Aarteenmetsästys ti 27.4 klo 18 

- Indexin musavisa ke 29.4 klo 18 

- Hallituksen vapputervehdys IGssä 30.4 klo 14 

- Tehdään todennäkösesti vappumerkkikilpailu ja postitellaan niitä 

jälkeenpäin 

- Viikon kestävä Index-vappubingo alkaa 23.4, palkintona lahjakortti 

- Vujutoimikunnalla on Zoom tapaaminen ke 22.4 klo 14:00 
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- Päivämäärät vielä alustavia! 

 

 

14.2 SPOL   

- Ainejärjestötapaaminen lauantaina 18.4. Klo 12-16 Discordissa!  

- Jäsenmaksuista tulee maksutiedot yhdistyksen kokouksen (27.4.) 

jälkeen 

 

 

14.3 Tupsy 

- Perttu L. unohti osallistua kokoukseen 

- Palkkaneuvottelut jäissä 

- Syksyn liikuntapäivät siirretään ensi vuoteen 

- Vujut siirretty syksyyn, todennäköisesti 24.10 

 

14.4 Muuta 

- Osallistutaan TYYn vappukulkueeseen! 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Tietovisa oli superhauska! 

- Vappuvisa mahdollisesti tulossa :) 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Hilla kävi kastelemassa kasvit ja vei jääkaapista ruokaa 

- Emännät ovat emännöineet omissa kodeissaan leipomisen merkeissä 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Kastajaispäivä tulisi päättää ja tila varata 

- Ei oo kivaa t. Anniina (Hilla yhdistäytyy) 

- Hallituksen dokausilta Zoomissa, tehdään doodle 

 

18. Seuraava kokous  

- 22.4 klo 16, Zoom 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Bailey ja Paavo söpöilee <3 

 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 18:18.  


