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Fobia ry:n hallituksen kokous 14/2020 
 

Paikka: Etänä Zoomissa 

Aika: 14.5.2020 kello 16:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Marie, Pauliina, Miia (saapui klo 16:15), Perttu L., Katri, 

Minna, Hilla, Oona, Marika, Emilia, Sofia, Anniina, Sanni, ja Hanna V.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 16:06. 

 

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 vieläkään tietoa. 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- TÄNÄÄN SITSATAAN!! 

- Viime perjantaina oli Discord-dissaus 

- Maanantaina oli päivystys etäHuoneella (ja hallituslaiset laittaa ensi 

maanantain päivystyksen kalenteriin ÄN YY TEE NYT t. sihteeri) 

- Hallitus-tuutoriltama oli eilen ja se oli great success 

 

8. Talous 

8.1 Hyväksytään kuitteja  
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- Ei hyväksyttäviä kuitteja. 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ei maksettavaa. 

 

8.3. Budjetointi  

- Ei budjetoitavaa. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Kasarisitsit - sopiiko päiväksi 15.9? Ei saatu varattua jatkobileitä 9.9, joten 

siksi tällainen. Tällöin sitsipaikkana ei olisi osis vaan Mäkitupatalo! 

- Halutaan jatkot Heidi’s Bier Baariin, koska meillä on jo kaikki 

suunniteltu haalarimerkkejä myöten, heillä vapaina mainitut päivät 

Vaihdetaan Kasarisitsien päiväksi 15.9 

- Fuksisitsejä varten varattu Q-talo (31.8) 

- T-klubilta ja Dialecticalta tullut jo hyväksyvä vastaus 

-  Suunnittelu alotetaan pian 

- Jatkot Q-talolla vai baarissa? Viime vuonna porukka lähti baariin (vai 

kotiin?) eikä jäänyt jatkoille sitsipaikalle 

- Fobian piknik 30.5(?) 

- Loppuuko 10 hlö rajoitus vasta 1.6? → Perttu L.:ää ei kiinnosta (eiku 

Perttu L.:ää kiinnostaa sittenki) 

- Entä jos pidettäisiin vasta seuraavana vklp? Siirretäänkö sit myös 

hallitusryyppäjäiset samalle vklp? 

- Siirretään Fobian piknik 6.6 

- Siirretään Hallitusryyppäjäiset 5.6 

 

10. Hyvinvointi 

- Vakiovuorokysely laitettiin T-klubille, Putexille ja Dialecticalle → Putex 

vastannut ettei osallistu, muut ei vielä vastanneet 

- CampusSportilta tullut lista varattavista ajoista ja aikataulu 

- Alkuviikon vikat vuorot sopis varmaan parhaiten 

- Putex kysellyt innokkuutta kesän pesispelailuihin 

- Indexillä oli viime kesänä fb-ryhmä pelailulle 

 

11. Kulttuuri 

- Ei oo 

 

 

12 Työelämä ja koulutus 
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- Katri B. Kriisikeskukselta on kysellyt myötätuntokoulutuksesta alkusyksylle, 

ollaanko kiinnostuneita? 

- Pauliina W.:n koulutuksia on vielä yksi jäljellä 

- Teemat sen verran limittäisiä, että voitaisiin laittaa testamenttiin Katri 

B.:n yhteystiedot + tietoa koulutuksesta ja laittaa Katri B.:lle viestiä, 

että ei tänä syksynä, mutta pidetään mielessä → Sofia laittaa Katri 

B.:lle viestiä ja Miia päivittää testamenttiin 

 

13. Kopo 

- Lisää kurssipalautetta kaivataan yhä! 

- Laitetaan linkki vielä tiedotusviestiin ja hallituslaiset muistuttaa omia 

vuosikurssilaisiaan 

- Kopojen kesäterveiset säpö tulee vielä 

- Kuulumisia edellisestä oppiainekokouksesta: 

- Pohdittiin syksyn kurssien opettajia ja näyttäisi olevan hanskassa 

tämä 

- Kandipalaute: ilmeisesti aika pysyvä ilmiö (näin myös 2019) on 

meidän opiskelijoiden kokemus siitä, että palautetta ja tukea ei saa ja 

että palaute ei varsinaisesti ole auttanut kehittämään opiskelutapoja. 

Tästä keskusteltiin ja pohdittiin mikä toimisi parhaiten. Palautetta 

ilmeisesti saa esim. tenteistä henkilökohtaisesti pyytämällä, mutta 

ymmärrettävää, että jokainen 300 tenttijästä ei voi saada palautetta 

joka kerta. Eli tiedotusta opiskelijoille, että aina voi kysyä. (näemme 

mikä on todellisuus tämän jälkeen). Maisterivaiheessa palautetta 

(ainakin kopon mielestä) tulee hyvin ja kandivaiheessa opiskelija voi 

olla vielä aika epävarma eikä välttämättä osaa käyttää tilaisuuksia 

samalla tavalla kun tiedotus pätkii. Joka tapauksessa henkilökunta otti 

tämän tosissaan ja kysyivät mielipidettä.  

- Exam aukeaa 14.5 mutta ei tiedetä yhtään mitä se tarkoittaa vielä 

- Examin omilla sivuilla lisätietoa 

- Tilat avataan 18.5, varaukset alkoivat tänään 

- Psykonet: jossain yliopistossa on yksityiskohtaisempia 

menetelmäluentoja ja mekin saamme nämä. Emme varmasti tiedä 

mihin väliin mutta todennäköisesti jonkun kurssin kaveriksi 

- Muutkin yliopistot ovat kiinnostuneita ottamaan lisää opiskelijoita 

(lukuunottamatta Helsinki, Joensuu vaan maisteri ja Åbo ei vastannut), 

jos rahaa tulee lisää. Eli tuskimpa tulee Ouluun uutta laitosta vaan 

lisätään opiskelijamääriä olemassa olevissa yliopistoissa 

- Meille ajateltu 9 lisää 

- Ja sitten ihanin <3 eli henksut meinaa kirjoittaa meille tsemppiviestin 

ja aloittavat virtuaalivastaanotot opiskelijoille, joihin saa tulla 
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kyselemään ja ahdistumaan jos siltä tuntuu. Myös HOPS ohjaajat 

saattavat aktivoitua. Heillä on huoli meidän hyvinvoinnista ja kelkasta 

tippumisesta koronan takia ja he haluavat meidän tietävän että 

matalalla kynnyksellä saa olla yhteydessä ja he haluavat auttaa <3 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Kevätkokous 28.5. klo 17 

- 18.8. kello 18 Tutortapaaminen, johon tulee myös TYYn edustaja 

kertomaan TYYstä.  

- 22.8. Fuksipiknik kello 14-18 

- 25.8. Sivuainemessut kello 12:30-16 Edun ja Pubin pihalla tai aulassa. 

- 26.8. Fuksipäivystys 11-12 (oikeasti kestää pidempään) Indexin 

toimistolla. 

- 26.8. Aarteenmetsästys kello 17 Puolalanpuistossa. Jatkot pidetään 

Heidi’sissä. 

- 2.9. Indexin kastajaiset kello 17 eteenpäin. Jäsenjärjestöt pitävät 

rasteja.  

- 7.9. Fuksisitsit kello 18 T-talolla,  

- 1.10. Oktoberfest-bileet Heidi’sissä. (Fobian kastajaiset tällöin myös) 

- 9.10. Vuosijuhlat  

- 21.10. Lähiökierros 

- 18.11. Kotibileet Q-talossa. 

- 25.11. Indexin, Hybridin ja Humanitaan sitsit Q-talolla. 

 

14.2 SPOL   

- Ylihuomenna SPOS, muistakaa osallistua :) 

- Sunnuntaina kokous 

 

14.3 Tupsy 

- Tupsylla (taas) uusi Instagram-tili teknisten ongelmien vuoksi 

 

14.4 Muuta 

- Heidi A. laittaa Fobian logon ja esittelytekstin TYYn kv-oppaaseen 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Ei mittää 

 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Eipä meillä kai mitään, emännöidään omis elämissä :'))  
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17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Kevätkokouskutsu lähetetty 

- Hilla tekee palautekyselyn hallituslaisille ja koko jäsenistölle (Anniina lupas 

auttaa <3) 

- Toiveita syksylle? 

- Mielipide etäosallistumisesta (eikö oo uskaltanut, huvittanut tms. mitä 

oltais voitu tehdä paremmin) 

- Tänään sitsataAaAaaAn (vielä voi ilmota, Perttu L. laittaa Puskikseen) 

 

18. Seuraava kokous  

- Ti 26.5 klo 16 (vika kokous, sniff) 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Ei ole 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 16:55. 


