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Fobia ry:n hallituksen kokous 05/2021 
 
Paikka: Etänä Zoomissa 
Aika: 18.2.2021 kello 16.00 
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B., Maria, Martiina, Aliina (saapui klo 16:09), Titta, 
Ella J. (saapui klo 16:11), Sofia K., Jenni, Peppi, Vilma, Emilia, Ella T. (saapui klo 
16:05), Sanni, Viivi, Saara (saapui klo 16:09) 

 
Esityslista 
 

1. Kokouksen avaaminen  
Titta avaa kokouksen ajassa 16:04. 
 

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 4/2021. 
 

6. Posti 
Cortex lähetti meille terkkuja ja viime vuoden Cortext-lehdet. 
 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 
Huonetta käyty siivoomassa jeee! 
Synttäri- ja laskiaisvastaanotto & hyvinvointiluistelu oli 16.2. 
Titalla on synttärit tänään! <3  
 

8. Talous 
 
8.1. Hyväksytään kuitteja  

● 41,66€ synttäri- ja laskiaisvastaanoton kuluja 
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8.2. Hyväksytään maksettavaksi  
Ei maksettavaa. 
 

8.3. Budjetointi  
● Tilataan lisää Freud-merkkejä 300 kpl (hinta n. 1€/kpl) 

 
9. Virkistystoiminta 

Kalzarikännit keskiviikkona 10.3 klo 18 alkaen! 
 

10. Hyvinvointi 
Kiitos luistelijoille, oli kivaa! 
Katkon hyvikseen ei ole saatu yhteyttä. 
 

11. Kulttuuri 
Leffailta sujui kivasti :)  
 

12. Työelämä ja koulutus 
Koulutuspäivä torstaina 25.3 klo 16.30-18.30 zoomissa jeee! 
Seksologi Jonna K. laittaa alkuviikosta lyhyen esittelytekstin aiheesta ja se 
laitetaan tiedotusviestiin. Lisäksi tästä lähetetään erillinen sähköposti ja 
tehdään fb-tapahtuma.  
 

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta 
16.2 oli kokous harkkatukihausta: Haun ajankohta on kevään lopulla 
15.4-16.5. Aiemmista vuosista poiketen tuen jakamiseen tuli pieniä 
muutoksia: nyt myös sellaiset henkilöt, joiden harkka on jo alkanut voivat 
hakea tukea. Haussa etusijalla ovat kuitenkin ne, joiden harkka on alkamassa 
seuraavalla lukukaudella ja toisella sijalla ne, joiden harkka on alkamassa sitä 
seuraavalla lukukaudella ja kolmannella sijalla ne, joiden harkka on jo 
alkanut. Vasta tämän järjestyksen jälkeen katsotaan opintopisteitä. 
Kokouksessa puhuttiin myös, jos tästä voisi laittaa lyhyen infon viikkoviestiin 
siltä varalta, että kaikki eivät päässeet harkkainfoon. 
Opiskelijayhteistyön seminaari oli viime lauantaina, jossa puhuttiin mm. 
palkkakyselyn tuloksista, harkasta ja edunvalvonnasta. 
Osalla fukseista on ollut Hops-tapaaminen Jukka H.:n kanssa, osalle vielä 
tulossa lähiaikoina. 
 

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys 
 

14.1. Index  
Tänään koko Index leipoo! 
Indeksiin tehtiin juttu (Fobia suosittelee), joka on lähetetty 
viikonloppuna ja mennyt kuulemma perille. 
Suuri jäsenistökysely 2021 on käynnissä ja vastausaikaa on 28.2 asti. 
Tästä vielä juttu viikkotiedotteeseen ja linkki kyselyyn.  
Indexin ja Rekryn työhakemushelppi on 26.2. 
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Viikolle 12 on suunnitelmissa kulttuuriviikko. 
Kevään muut tapahtumat ovat myös suunnitteilla. 
Lisäksi alumnitoimintaa on aloiteltu. 
 

14.2. SPOL  
Tapahtumatiimin haku on auki! 
 

14.3. Tupsy 
Tupsy-vastaava ei paikalla.  
 

14.4. Muuta 
Ei asioita.  
 

15. Tiedotus ja viestintä 
Tapahtumakalenteria mietittiin nettisivuille. 
Pj raapustaa viestin jäsenistölle ja lähettää heti kun vain kykenee. 
Fobia haastettu jakamaan eläinkuvia ja netflix-suosituksia instassa.  
 

16. Emännän kuulumiset ja Huone 
Huoneella mahtuu istumaan! 
Jatkojohto täytyy hankkia ja Titta lupasi hoitaa. 
Vedenkeitin on kadonnut :( 
 

17. Hallituksen sisäiset asiat 
Mietittiin tämän kokousajankohdan jatkamista, koska monet tapahtumat ovat 
just torstaisin. Päätettiin kuitenkin pitää tämä aika ainakin vielä pari kertaa, 
paitsi 4.3, jolloin on hallituksen hengailuilta. 
 
Siirrettiin kokous tauolle klo 16:54 kohdassa 17 ja palattiin tauolta klo 
17:00. 

 
18. Muut esille tulevat asiat 

Ella T., Heidi A. ja Peppi pitivät palaverin kummitoiminnasta. Ajateltiin edetä 
tekemällä ilmoittautumislomake, jossa kysyttäisiin ainakin: vuosikurssi, 
näkeminen livenä vai etänä (tähän liittyen myös kaupunki), mitä haluaisi 
tehdä: vaihtoehtoina esim. opiskelu, ulkoilu, lounastreffit, kahvittelu ja avoin 
kohta, haluaisiko nähdä useammin vai harvemmin ja sähköpostiosoite, jota 
kautta ollaan yhteydessä. Pohdittiin sitä, ettei fukseja välttämättä riitä kaikille 
halukkaille vanhemmille opiskelijoille, joten kyselyssä voitaisiin kysyä myös, 
onko ok, jos pari onkin joku muu kuin fuksi. Kaikki koitettaisiin kuitenkin 
yhdistää eri vuosikurssilaisen kanssa. Pohdittiin myös halutaanko yhdistää 
vain pareja, vai toimisiko esim. 3 hengen ryhmät myös. Mietittiin myös 
minimivaatimusta mukaan lähtemiselle: tapaaminen vähintään kerran 
kuussa? Ajateltiin alustavaa mainontaa tän viikon viikkoviestissä, vaikka 
ilmoittautumislomake aukeaakin näiltä näkymin vasta maaliskuun puolella. 
Mainostamista voitaisiin toteuttaa myös instan puolella. 
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Kevätkokouksen ajankohta pitäisi päättää, mutta ei ole vielä tietoa 
edellisen kauden toimintakertomuksesta. Vilma laittaa tänään viestiä 
ja kyselee tätä. 
Fedarin kirjoittajahaku on auki ja joitain hakemuksia on jo tullut. 
Auskuhommiin liittyen pohdittu pedagogisten opintojen pääsykokeiden 
yhteyteen zoom-tapahtumaa, mutta ei ole tietoa fobsujen hakijamäärästä, 
joten ei ainakaan selvää tarvetta tälle fobian puolelta. 
Tiedekunnan dekaanilla ei ole vielä tietoa punaisen ajan jatkumisesta ja 
opiskelijoita kuulemma tiedotetaan heti kun tietoa on.  
Maaliskuussa sovitaan vuosikellon suunnittelutapaaminen. 
Yliopiston hyvinvointipalvelut kerää kysymyksiä etätapahtumaa varten. 

 
19. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 1.3 klo 12:30.  
 

20. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään ajassa 17:22. 


