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Fobia ry:n hallituksen kokous 8/2020 
 

Paikka: Etänä 

Aika: 16.3.2020 kello 10:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Marie, Heidi I., Pauliina, Miia, Perttu L., Mira, Katri, Minna, 

Hilla, Oona, Marika, Vilma, Emilia, Ella, Sofia, Anniina ja Hanna V. (saapui klo 

10:20).  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 9:54. 

 

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 postia, koska korona 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Korona ohjeistukset, mietitään kaikkien tapahtumien kohdalla, mitä voidaan ja 

on järkevä järjestää. 

- Oli KosmoSPOLiitti (koronapoliitti)! 

 

 

8. Talous 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttävää, ei taloutta. 
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8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ei maksettavaa. 

 

8.3. Budjetointi  

- Ei budjetoitavaa. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- TYY on peruuttanut tilojensa varaukset, tämä tarkoittaa että myös 

kevätsitsien osakuntasalin varaus 2.4 on peruutettu 

- Kevätsitsien jatkojen haalarimerkit on valmiina, mutta tilaus jäädytetty 

- Baaribileiden 2.4 kohtalo? 

- Perutaan baaribileet. 

- Kaikki peruttu, koska korona 

- Kesäsitsit? Pitää päästä esittämään Fobian uusi biisi!! 

- Jotkut bileet tullaan pitämään kun karanteeni ohi 

- Etävirkistystoimintaa? Kalsarikännit etäyhteyden kautta (yliopisto ja Salekin 

hei toivoo tätä)  

- Laulunjohtajat yhdessä karanteenissa, koronavarusteet päällä 

- Koronakalsarikännikaranteeni-sitsit 2020 

- Testataan mikä alusta voisi toimia 

 

 

Kokous tauolle klo 10.10 - 10.12 (sihteerin tullessa takaisin muu hallitus laulaa Discordissa) 
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- Fobian yhteinen Discord-kanava? Perttu L. teki, jaettiin tämä jo 

Puskaradiossa 

- Fobian excu Habbohotelliin? Siellä vois tehdä oman Huoneen XD (ne 

voi lukita salasanalla, jonka voi jakaa jäsenistölle) 

- Välitetään jäsenistölle tietoa koskien koronaa ja luentoja tms. jota laitokselta 

tullut 

 

 

10. Hyvinvointi 

- Hyvisviikko peruttu 

- Crossfit-paikka suljettu, siirretään myöhemmälle ajankohdalle 

- Tramppaparkkiin voi mennä itsenäisesti? Sieltä ei oo kuulunut mitään 

- Jaetaan hyvisviikolla ainakin aamupalareseptejä, kirjavinkkejä, joogavinkkejä, 

tms. 

- Laitetaan fb-tapahtumaan, että kannattaa seurata Fobian stooreja instassa 

- Jos korona helpottaa kevään loppuun mennessä niin voidaan järkätä 

toukokuussa jotain lajikokeiluja 

- Voidaan jakaa instassa vinkkejä miten lievittää korona-ahdistusta (Pauliina 

ottaa koppia tästä, muutkin saa toki liittyä mukaan) 

- Lautapeli-ilta etänä ihmissusi-illan tilalle (cards against humanity ja skribbl.io 

ainakin) 
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11. Kulttuuri 

- I/O-Speksi peruttu </3 Eli myös excu peruttu 

- Mahdollisesti näytös kesällä, mutta jää nähtäväksi 

- Open Stage siirtyy syksylle, Sofia laittaa viestiä Dynamoon 

- Open Stage Discordissa??  

- Etäkulttuuritapahtumia? Yhteinen leffailta Discordin ja Netflixin/YleAreenan 

avulla, lukupiiri? 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Perutaan keväältä koulutuspäivä ja excut 

- Syksyllä sit koulutuspäivä ja ainakin 2 excua (vaikka pari ryhmää et pääsis 

useampi) 

- Itsemyötätuntokoulutus part 3 ilmo peruttu eikä voida järkätä yliopiston tiloissa 

- Discord/Zoom koulutus? Muuten siirretään kesälle/syksylle  

- Miia on yhteydessä Pauliina W.:hen 

 

13. Kopo 

- Harkkasemma 1.4. perutaan, koska ei voida järkätä yliopiston tiloissa 

- Zoomin kautta? Tai Discordissa 

- Tai sitten puhujat tekee instastooryt ja voi lähettää kysymyksiä 

(tallennetaan korona-kohokohtiin) 

- Kopot kyselee puhujilta heidän toiveistaan 

- Kopot seurailee yliopiston koronatilannetta 

- Tod. näk. etäkokouksia tulossa 

- Koronan vaikutus opintotukeen ja muuhun? 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Kaikki Indexin tapahtumat on näillä näkymin peruttu. 

- Kevätkokous siirtyy myöhemmälle keväälle. 

- Tapahtumatoimikunnan tapaaminen 18.3 klo 16:30 saattaa toteutua 

etänä, mutta varmuutta ei oo 

- Indeksin jäsenistöpalstalle ei ole tullut ketään vapaaehtoisia kirjoittajia. 

Deadline on 5.4. 

- Pauliina kyselee vielä Fedarin päätoimittajilta 

- Katri ei halua kirjoittaa, mutta hänellä on idea: Miten hallitus 

hoitaa hommat koronan aikaan? Hilla lisää: Miten ylläpitää 

henkistä läheisyyttä psykologian näkökulmasta korona-

ahdistuksen aikana? 
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14.2 SPOL   

- KosmoSPOLiitilla pidettiin kokous ja SPOL pitää discord-kokouksen 

myös tänään ja myöhemmin ylimääräisen kokouksen 

koronatilanteeseen liittyen.  

- SPOS todennäköisesti peruutetaan tai jos järkätään niin 

pienimuotoisena 

- SPOLin kopo tutkii miten pääsykoeuudistus vaikuttaa 

opiskeluvalmiuksiin 

- Kyselyä fukseille 2019 ja 2020  

- EFPSA-kongressi siirretään 

- Psykonettiin tulee sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden 

kurssi 

- Perusopintojen muutoksista ollut puhetta, mutta keskustelu 

jäissä nyt 

- Liitto ja Psykonet vastustaa sisäänottopaikkojen lisäämistä ja 

Ouluun maisterivaiheen perustamista 

- Vaihtoviikkojen pitäisi olla syksyllä, mutta ei tiedetä mitä niiden 

suhteen käy 

- SPOL-vastaavat kyselee muiden kaupunkien etätapahtuma 

- “Häirintäyhdyshenkilö” nimike otetaan lomakkeista pois, mutta lomake 

säilyy ja yhdyshenkilö on, mutta ei tolla nimikkeellä 

- SPOLympialaiset mahdollisesti 11.7. 

 

14.3 Tupsy 

- Kokous tänään 

- Pako Linnasta juttu peruuntui 

- Vujuista ei vielä tietoa, kokouksessa varmasti selviää 

- Aikuisilla ihmisillä on kokous kans tänään (JUKOn lakko -kokous) 

- Koskee siis myös psykologien lakkoa 

- Kaikki on peruttu ja kaikki on pilalla, pelkkää koronaa tilalla (Perttu L. 

2020, Hillan lisäys “koronaa tilalla”) 

 

14.4 Muuta 

- Terapiasitsien kokous oli viime tiistaina, mutta todennäköisesti ne 

perutaan tältä vuodelta 

- Vaihtareista ei tietoa, kai lähtee kotiin 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Viikkoviestit varmaan hiljenee 

- Katri laittaa seuraavaan viikkoviestiin, että viikkoviestit hiljenee ellei 

tule jotain ilmotettavaa 

- Katri laittaa siihen linkin Google Driveen, johon voi laittaa esim. 

Kirjavinkkejä ja sarjoja kategorioittain 
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- Instastoryt todennäköisesti tulee olemaan aktiivisia, sinne voi ideoida 

- Ja kuviakin ois kiva päivittää välillä 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Mitä tehdään Huoneen suhteen? 

- Laitetaan kahvipannu lukkojen taakse ja jatketaan suositusta, että 

Huonetta ja ATK:ta ei käytetä 

- Hallituslaiset desinfioi käydessään Huoneella 

- Anniinalla tällä viikolla siivousvuoro, seuraillaan tilannetta muuten 

- Siivous(desinfiointi)lista Huoneelle 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Kevätkokous siirretään TYY:n suosituksesta, katsotaan milloin pidetään 

- Avustushakemukset siirtyy kans 

- Mökkiviikonloppu doodle luotu, käykää vastailemassa 

- Todennäköisesti mennään Hillan mökille Loimaalle 

- Miten korona vaikuttaa hallituslaisten elämään? 

- Syviä huokauksia 

- Kyssäreitä TYY:lle? 

- Mikä on tämän hetkinen suositus/ohjeistus? 

- Onko nou-nou nähdä ollenkaan ihmisiä.. :( 

- Ensi vuoden avustukset? Onko vaikutusta? 

 

18. Seuraava kokous  

- Discord-kokous ma 23.3 klo 10 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Korona 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 11:37 


