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Fobia ry:n hallituksen kokous 03/2021 
 
Paikka: Etänä Zoomissa 
Aika: 1.2.2021 kello 14:00 
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B., Maria, Martiina, Anniina, Aliina, Heidi I., Titta, Ella 
J., Jenni, Peppi, Vilma, Ella T., Sofia U. (poistui klo 15:25), Liina, Sanni, Viivi, Hanna 
V., Saara 
 
Esityslista 
 

1. Kokouksen avaaminen  
Titta avaa kokouksen ajassa 14:06. 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  
 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 
 
3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta  

Valitaan puheenjohtajaksi Titta. 
 

3.2. Kokouksen sihteerin valinta  
Valitaan sihteeriksi Peppi. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista. 
 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään pöytäkirja 02/2021. 
 

6. Posti 
Postissa tullut Psykologi-lehti, kirje, joulukortti ja 2020 verotuspäätös. 
 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 
La 30.1. oli SPOL-seminaari itsemurhista. 
Ig:ssä on esittelyt käynnissä. 
Koronavalomallin punainen aika jatkuu.  
Tupsylla ollut eka kokous. 
 

8. Talous 
Pankissa käyty, paitsi virkkari käy erikseen myöhemmin. 
Tappio-ohjelma on nyt käytössä Saaralla.  
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8.1. Hyväksytään kuitteja  
Ei hyväksyttäviä kuitteja. 
 

8.2. Hyväksytään maksettavaksi  
● 20,00€ Titta, Nimenkirjoitusoikeuksien muutos 
● 1,59€ Ella J., vihko Huoneelle 

 
8.3. Budjetointi  

● Vastaanoton budjetointi: 50€ 
● Haalarimerkkien lähetykseen postimerkkejä ja kirjekuoria 40€ 

 
9. Virkistystoiminta 

Etätapahtumia on pohdittu helmi- tai maaliskuulle. 
Mietittiin viime vuoden kevätsitsien osallistujamäärää, onnistumista ja 
palautetta: osallistuja ei ollut huimasti, oli pieniä teknisiä ongelmia, mutta 
osallistujat tykkäsivät kuitenkin kovasti.  
Tämän vuoden kevätsitsien osalta mietittiin mahdollisuutta järjestää livenä. 
Tähän tietty vaikuttaa koronatilanne ja kiinnostuksen määrä, josta voisi 
teettää kyselyn. Tilojen varauksen peruminen on nykyään ilmaista, joten ei 
haittaisi varata varmuuden vuoksi, mutta paikkojen määrää täytyy harkita. 
Mietittiin myös ajankohtaa siltä kantilta jos toukokuussa järjestäminen olisi 
turvallisempaa. Tultiin kuitenkin siihen lopputulokseen, ettei tautitilanne huhti- 
ja toukokuun välillä voi erota hirveästi, joten alustava ajankohta sitseille olisi 
huhtikuussa.  
 

10. Hyvinvointi 
Keskiviikkona 3.2. pulkkailemaan tonttumäkeen ja koska siihen on niin vähän 
aikaa niin tästä viestiä puskaradioon.  
Hyvinvointiviikon ajankohta on 15.-19.3.2021. 
Hyvinvointikysely siihen liittyen on valmis lähetettäväksi ja liitetään 
viikkotiedotteeseen 5.2. 
Laskiaisvastaanotto pidetään 16.2. ja siitä on sovittu emännän kanssa.  
 

11. Kulttuuri 
Leffailta pidetään 11.2. klo 18. Leffakyselyyn on tähän mennessä tullut 31 
vastausta. Leffaillasta voisi vielä informoida viikkoviestissä.  
Open stagea on mietitty etänä järjestettäväksi. Esiintymiset voisi toteuttaa 
videoina niin ehkä myös kynnys esiintyä madaltuisi ja innokkaita osallistujia 
löytyisi.  
 

12. Työelämä ja koulutus 
Sofia U:n kanssa on pohdittu viime kerralla ideoidun vanhojen fobsujen 
päivän samankaltaisuutta ammatti-iltaan. Tällaiselle tilaisuudelle kuulla jo 
valmistuneita ja esittää kysymyksiä voisi olla tarvetta ja se voisi helpottaa 
siirtymistä opiskeluista työelämään.  
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Lisäksi on laitettu viestiä parille seksuaaliterapeutille/seksologille 
liittyen kevään koulutukseen. Sen ajankohta voisi olla maaliskuun 
alku.  
 

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta 
Indexin opintovastaavan ja kopon kanssa on ollut tapaaminen, jossa 
puheenaiheena on ollut erityisesti yhteydenpidon vaikeus henkilökunnan ja 
opiskelijoiden välillä. Ratkaisuja tilanteen parantamiseksi on mietitty ja joitakin 
jo kokeiltu, mutta tuloksetta.  
Huomenna on vuoden eka oppiainekokous.  

 
Siirrettiin kokous tauolle klo 15:25 kohdassa 13 ja palattiin tauolta klo 
15:33.  
 

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys 
 

14.1. Index  
Indeksi-lehden palstavuoro on fobialla, mutta kiinnostuneita kirjoittajia 
ei ole ilmennyt. Päätettiin toteuttaa kirjoitus hallituksen kesken jonkun 
näköisenä “suosittelemme”-palstana, jossa jokainen kertoo jonkun 
oman suosikkijuttunsa, esim. herkun tai juoman. Kirjoituksen deadline 
on 14.2. 
Indexin tulevia tapahtumia: 8.2. klo 18 kopotoimikunta, 9.2. 
vujutoimikunta, 10.2. klo 17 excutoimikunta ja 18.2. Koko Index leipoo. 
Kevätkokous pidetään 8.3.  
 

14.2. SPOL  
Uusi hallitus on saanut pestinsä ja orientoituu viikonloppuna. 
SPOL-semma oli onnistunut ja suosittu; zoom oli täynnä.  
Valittiin Aliina kuunteluoppilaaksi SPOL:n yritysyhteistyövastaavien 
Telegram-ryhmään seuraamaan keskustelua.  
Lisäksi SPOL-vastaavat kannustavat hakemaan EFPSA-kongressiin.  
 

14.3. Tupsy 
Tupsyn eka kokous oli 25.1. 
Tuki koulutuksesta on tulossa.  
 

14.4. Muuta 
Ulkosuhdevastaava oli kysellyt listaa vaihtariopiskelijoista, mutta sitä 
ei saanut luovuttaa. Antoi kuitenkin oman säponsä eteenpäin 
välitettäväksi.  
Alkuviikosta lähtee sähköpostia vaihto-opiskelijoille, jossa 
mainostetaan Fobiaa.  
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15. Tiedotus ja viestintä 
Haalarimerkkimyynti pistetään pystyyn nettisivuille. Ne toimitetaan 
kirjekuorilla ja postimaksuksi päätettiin 1,80€ kaikkiin tilauksiin. Fobsut voivat 
myös halutessaan hakea ne Huoneelta. Sanni hankkii kuoret ja postimerkit ja 
huolehtii tilausten toimittamisesta.  
Kysely kummitoiminnan tarpeellisuudesta laitetaan instaan viikonloppuna.  
 

16. Emännän kuulumiset ja Huone 
16.2. pidetään vastaanotto, jossa yhdistettynä synttäri- ja laskiaisvastaanotot. 
Sähköpostitse lähetetään tietoa fobsuille Huoneen tilanteesta ja vihon 
käytöstä sekä muista koronatoimista.  
Huoneen järjestelyä päätettiin toteuttaa pienellä porukalla, jotta se saataisiin 
pian kuntoon.  
Mietittiin myös etähuoneen aktivointia Discordissa ja sen olemassaolosta 
muistuttamista jäsenistölle.  
 

17. Feedback-lehti 
Fedarin kirjoittajahaku aukeaa viikolla 5. Tästä ilmoitetaan tiedotusviestissä ja 
lisäksi lähetetään erillinen viesti sähköpostitse. Kirjoittajahaku on auki viikolle 
12 asti. Budjetissa on varaa lehden painamiseen. 
Hallitukselta lehteen tulee kirjoitus puheenjohtajalta ja Hallitus esittäytyy -osio, 
joka tehdään maaliskuun aikana.  
Tämän vuoden Fedarin teemana tulee olemaan ainutlaatuisuus ja jotkin osiot 
tulevat muuttumaan, esim. Huoneella kuultua -osio tulee korvautumaan 
etäilyyn sopivalla otsikolla.  
 

18. Hallituksen sisäiset asiat 
Päätetään pitää vuosikellon suunnittelukerta, joka on samalla fukseille 
katsaus siitä, millasia tapahtumia fobialla on yleensä ollut.  
Kokousaikakyselyssä torstai klo 16 tai klo 17 saivat eniten ääniä (n=16). 
Kuitenkaan kaikki eivät tähän aikaan pääse, mutta kenelläkään ei taida olla 
kiinteää menoa joka viikko tuon ajan päälle. Joten valitaan to klo 16 
kokousajaksi ainakin helmikuun ajaksi. 
Peli/viini-ilta sisällä voitti kyselyn hallituksen yhteisestä tekemisestä. 
Ajankohdasta tehdään vielä erillinen kysely, jotta mahdollisimman moni 
pääsee paikalle. Jos osallistujia tulee yli 10, joudutaan jakautumaan kahteen 
porukkaan, jotka sitten yhdistetään zoomilla.  
 

19. Muut esille tulevat asiat 
Viime vuoden lopun etäopiskelukyselyn tuloksista voi löytyä vinkkejä 
tapahtumien järjestäjille. 
 

20. Seuraava kokous  
Seuraava kokous pidetään 11.2. klo 16:00. 
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21. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään ajassa 16:48. 


