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Fobia ry:n hallituksen kokous 12/2020 
 

Paikka: Etänä Zoomissa 

Aika: 22.4.2020 kello 16:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Marie, Heidi I., Pauliina, Miia (saapui klo 16:18), Perttu L., 

Mira, Katri, Hilla, Oona, Marika (poistui vahingossa klo 17:22, saapui takaisin klo 

17:23), Vilma, Emilia (saapui klo 16:17), Ella, Anniina ja Sanni.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 16:08. 

 

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. Posti 

- Ei tietoa miten voidaan hakea. 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- AJ-tapaaminen 18.4. oli inspiroivaa ja hauskaa ja kivaa ja jee 

- Koulutus 21.4., saatiin paljon positiivista palautetta (Perttu L.:ää pelotti aluksi, 

mutta sit siitä tulikin tosi hyvä) 

 

 

8. Talous 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei taloutta 
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- Sanni ahdistelee ruisrock-sitsien maksajaa taas tänään, koska 

maksua ei ole vieläkään kuulunut 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ei maksettavaa 

 

8.3. Budjetointi  

- Koulutukseen unohdettiin budjetoida, hups 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Vapun etäsitsit? 

- Ajatuksena oli järjestää etäsitsit Zoomin kautta ti 28.4 

- Laulunjohtajat hallituslaisia 

- Päivämäärä on ehkä vähän turhan pian, eikä löytynyt innostuneita 

järkkääjiä ensi viikolle 

- Muutetaan vapun etäsitsit kesälaitumellesitseiksi 

- Voidaan katsoa miten muiden etäsitsit menee ja pölliä sit niiden ideat 

:-) 

- Pidetään etäsitsit toukokuussa to 14.5 

- Perttu L., Anniina ja Hilla voi ainakin olla laulunjohtajia 

 

10. Hyvinvointi 

- Ei hirveesti hyvinvointia 

- Katkon hyvikselle laitettu viestiä vakiovuoroa koskien 

- Mietitty T-Klubia kolmanneksi ainejärjestöksi 

 

11. Kulttuuri 

- Ei oo (ei tu t. Hilla) 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Universitas-hakua ei ole keväällä ja syksy on vielä auki, mutta etäkoulutus ei 

ole este tuen saamiseen 

- Otetaan selvää, saadaanko haettua Tupsyltä tukea jälkikäteen 

 

13. Kopo 

- AJ hommia: fuksien 2020 integroiminen 

- Hallitus voisi lähettää säpöllä muistutuksen siitä, että muistetaan 

kohdella uusia fukseja samalla tavalla kuin muitakin vaikka 

pääsykoetta ei pidettäisi 

- Anniina ja Hilla tekee :) 

- Tulevien fuksien tilasto-osaaminen mietityttää, lisätään ehkä osaksi 

jotain peruskurssia (jos siis ei vaadita tilasto-osaamista kun pääsee 

papereilla sisään) 
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- Johtokunnan kokous oli tänään ja siellä hyväksyttiin opetussuunnitelmat 

- Koronan vaikutus harkkaan (nyt tuntuu pelaavaan mutta entä tulevaisuus?) 

- Harkkapaikat jo nyt kiven alla, voisiko laitos auttaa jotenkin 

- HY järkkäsi keväällä rekrypäivät, jossa oli uusia harkkapaikkoja → 

Tämmöinen olisi kiva meillekin, tietty työläs järjestää 

- Jonkinlainen fobsujen harkkapaikkalista olisi hyvä 

- Olisi kiva tehdä postaus nettisivuille/instaan, että ketkä valittiin tuutoreiksi 

- Miten opiskelu sujuu -iltama, ehkä vois järkkää meille kans? 

- Voitaisiin järkätä discordissa 

- Kopopäivystys + opiskeluahdistuksen purkaminen 

- Muumilimua ja marinaa -illan yhteyteen vois olla hyvä 

- Pidetään Muumilimua ja marinaa (eli siis Discord dissaus) pe 8.5 kellonaika 

mietitään myöhemmin 

- Tulevaisuudessa olis kiva saada rennompia iltamia henkilökunnan kanssa. 

Tuntuu toimivan muilla ainejärjestöillä. 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Ollaan suunniteltu vappua. Pauliina on järjestänyt vujuja ja hoitanut 

tuutorvastaavan tehtäviä. Indexillä oli hallituksen hengailuilta 20 pv, pelattiin 

scribbl.iota, Zoomailtiin ja oli hauskaa.  

  

- Indeksi- lehti tulee sähköisenä koronan takia.   

- Pääsykoejärjestelyistä ilmoitetaan kuun loppuun mennessä ja 

tiedotamme järjestöille eteenpäin, jos dekaani on meihin yhteydessä 

sitä ennen.  

 

- Indexin vapputapahtumista vois tiedottaa jäsenistölle: 

 

- 26.4 Zoom- Pubivisa klo 18:00, ilmoittautuminen 1-4 hlö ryhmissä eli 

voi ilmottautua kavereiden kanssa ja visassa saa aina hetken aikaa 

pohtia kysymyksiä kavereiden kanssa. Voittajaryhmän jäsenet 

palkitaan Wolt- lahjakorteilla. 

 

- 27.4 Vappuhaaste klo 18:00, ilmoittautuminen 1-4 hlö ryhmissä. 

Kavereiden kanssa suoritetaan Aarteenmetsästyksen tapaan tehtäviä, 

mutta tällä kertaa omassa kodissaan Zoomin välityksellä. 

Voittajaryhmän jäsenet palkitaan Wolt- lahjakorteilla. 

 

- 29.4 Musavisa Kahootilla klo 18:00. Musavisa on yksilökisa jossa 

testataan tietämystä Indexin vappusoittolistan biiseistä. Listalle voi 

lisätä biisejä viikonloppuun asti. Voittaja palkitaan! 
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- 30.4 Iltapäivällä Indexin hallituksen vapputervehdys Instagramissa 

 

- Kannattaa osallistua myös Indexin vappubingoon ja 

vappuhaalarimerkkikilpailuun. 

 

 

14.2 SPOL   

- Ei muuta, mut oli kivaa AJ-tapaamisessa 

- SPOS on 16.5. 

 

14.3 Tupsy 

- Ei tupsya 

 

14.4 Muuta 

- Ei muuta 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Katri tekee vappuna instastoryja ja mainostaa muita tapahtumia (mut ei ressii 

näistä) 

- Ja sit se tuutoreista tiedottaminen 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- EtäHuoneelle päivystysajat maanantaisin klo 17-19? 

- MUT EI VIEL ENS MA eli 4.5 lähtien 

- Vappupäivystys 30.4 klo 13-17! 

- Miia ja Pauliina klo 13-14 

- Vilma ja Emilia klo 14-15 

- Oona ja Perttu L. klo 15-16 

- Hilla ja Ella klo 16-17 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Tuutorointi 

- Integraatio alaan, eikä vaan enää fobiaan ja utuun 

- Isompi rooli opiskelun alkuun saattamisessa? Mitä on oikeasti 

opiskella psykaa? 

- Joku hallituksen ja tuutoreiden iltakoulu/hengailu/ideointihetki vois olla 

kiva toukokuussa 

- Tuutorit sopii keskenään jonkun päivän ja ilmottaa hallitukselle 

- Aineistohakukurssi ja viittausten opettaminen (tää nyt kopoiluun 

liittyvää) 

- Hallituspalaute ja kuulumiset 

- Voitaisiin jakaa hallituslaiset kolmeen osaan Zoomissa ja sit 

keskustella fiiliksistä + anonyymi palautekysely 
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- Aletaan pitää kuulumis/kuvakeskiviikko hallituksen kesken wapissa (Perttu L. 

aloitti jo, hyvä Perttu L.!!) 

- Kevätkokous 

- Sitten kun voidaan, tavoitteena et olis erikseen syyskokouksesta 

- Sääntömuutos koskien yhdistyksen kokouksia ja etäosallistumista? 

- Palataan tähän syssymmällä, tod.näk. 

- Päätösryyppäjäiset pe 29.5 semi-iltasella (muistetaan sit laulaa Katrin äitille, 

koska sil on synttärit)  

 

18. Seuraava kokous  

- 6.5 klo 16 yllättäen etänä 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Fuksit hoi valitkaa kastajaispäivä ens kokoukseen mennessä 

- Muuten ME päätetään 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 17:29. 


