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Fobia ry:n hallituksen kokous 11/2021

Paikka: Etänä Zoomissa
Aika: 14.4.2021 kello 15.00
Paikallaolijat: Heidi A., Martiina, Aliina, Heidi I., Titta, Ella J., Sofia K., Jenni, Peppi,
Vilma (poistui klo 15.41 ja palasi klo 15.42), Sofia U., Liina, Sanni, Viivi, Hanna V.,
Saara

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 15.02.

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 10/2021.

6. Posti
Ei olla käyty katsomassa.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Kevätkokous oli 7.4. ja se sujui hyvin!
Aj-tapaaminen oli 10.4.
TYY:n vappuneuvosto oli 6.4.
TYY:n järjestöfoorumi oli 13.4.
Pj-neuvosto oli 12.4.
Vilman vierailu opiskelemaan-podissa oli mennyt kivasti.

8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
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Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
Ei maksettavaa.

8.3. Budjetointi
Budjetoidaan

● Palkinto tanssitapahtuman visailusta 10-15€

9. Virkistystoiminta
Koko Fobia Tanssii 22.4.: Aliinan pitämä tanssitunti ja myöhemmin vapaata
tanssia ja bileohjelmaa. Ohjelman visailuun on suunnitteilla palkinto.
TYY:n kyselyyn liittyen opiskelijakulttuuriin korona-aikana ja sen jälkeen pitäisi
vastata. Vastauksia käytetään Wappuradion ohjelmaan ja blogitekstiin.
Kyselyn vastausten deadline on viikon päästä tiistaina 20.4. Kyselyä
katsotaan yhdessä kokouksen jälkeen.
Dialectican, T-klubin ja Fobian Fuksisitsit 2021 pidetään maanantaina
30.8.2021.
TYY:n vappuneuvostossa puhuttiin TYY:n järjestämästä vappuohjelmasta,
Wappuradiosta ja lippukulkueesta, jossa käytetään Fobian viime vuonna
tekemää videota.

10. Hyvinvointi
Tanssitunti Koko Fobia tanssii -tapahtuman yhteydessä.

11. Kulttuuri
Open stage lähestyy!

12. Työelämä ja koulutus
Mahdollisesti työeksku etänä: tämän kauden tempparipsykologille on laitettu
viestiä. Jos hänelle ei sovi, kysytään vielä BB-psykologilta.
Aon assessment ehdotti tapaamista 6.5., mutta tämä ei käynyt Katkolle. Uutta
ehdotusta ei ole vielä tullut. Tapaamiseen olisi kiva saada osallistumaan myös
joku muu Martiinan kaveriksi.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Psychiatry-kurssista haluttaisiin antaa palautetta kopojen kautta.
Oppiainekokous oli 6.4. Siellä puhuttiin valintakokeesta, joka järjestetään
ulkona teltoissa. Kokeeseen on tulossa paljon porukkaa ja valvojista on pulaa.
Lisäksi puhuttiin senssiksen järjestämisestä. Ensinnäkin puhuttiin, että
järjestetäänkö sitä enää ollenkaan vai pitäisikö tilalle keksiä joku uusi kurssi,
joka pohjautuisi enemmän tieteelliseen tietoon. Toiseksi, jos se järjestetään,
miten hoidetaan kahdesta vuosikurssista johtuva ruuhka.
Puhuttiin myös kandivaiheen harjoittelusta. Opinto-oppaassa on tällainen
kurssi, muttei siitä puhuta ikinä mitään. Kliiniseen työhön valmentavia kursseja
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voisi olla enemmänkin, niin tätä mahdollisuutta pitäisi tuoda enemmän
esille. Se vaatisi laitokselta toimia ja parempaa ohjeistusta kurssin
suhteen.
Järjestöfoorumi oli 13.4., ja siellä oli mukana IT-palvelut.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Tänään on Zutuihastus-tapahtuma.
Indexin vappu on nyt fb:ssä.

14.2. SPOL
Huomenna on harkkailta!
Kokous pidetään lauantaina.

14.3. Tupsy
Ammatti-ilta on 12.5. klo 18. Tänne yritetään saada puhujia.

14.4. Muuta
TYY International Council on 20.4. Siellä kerrotaan, kuinka monta
vaihtaria on tulossa syksyllä ja miten heihin saadaan yhteys.

15. Tiedotus ja viestintä
Kirjasuosituksia kaipaillaan vielä!

16. Emännän kuulumiset ja Huone
Vappuvastaanoton järjestämistä mietittiin, ja tultiin siihen tulokseen, ettei
ainakaan lähivastaanottoa voi järjestää kokoontumisrajoituksen ollessa 6
henkilöä. Hyvä vaihtoehto olisi etävastaanotto, jonka voisi pitää vappuaattona
päivällä.

17. Hallituksen sisäiset asiat
Helsingin psykalla on ollut etähallitussitsit, ja idean voisi kopioida.
Myös kuulumisten vaihtoa rennommissa merkeissä voisi järjestää.
Vuosikellon katsaus tulee varmaan loppukeväästä.

18. Muut esille tulevat asiat
Mietittiin tuutoreiden yhteyshenkilöitä laitoksella, joista ei kuitenkaan ole
tarkempaa tietoa. Minna V.:hen voisi ainakin olla yhteydessä. Tuutoreilla on
ollut oma drive, josta on varmasti hyötyä myös ensi vuoden tuutoreille.
Fedaria taitetaan parhaillaan ja se saadaan painoon 2-3 viikon päästä ja
nettiin luettavaksi!
Auskuhommiin liittyen viikolla 16-17 on pedagogisten opintojen esittelyä.
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19. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 26.4. klo 15.00.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 16.14.


