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Fobia ry:n hallituksen kokous 13/2021

Paikka: Etänä Zoomissa
Aika: 6.5.2021 kello 16.15
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B., Maria, Martiina, Anniina, Titta, Ella J., Sofia K.,
Jenni, Peppi, Vilma, Emilia, Ella T., Sofia U., Liina, Sanni, Viivi (saapui klo 16.24),
Hanna V., Saara

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 16.17.

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 12/2021.

6. Posti
Ei postia.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Suru-uutinen: Psykologiliiton puheenjohtaja on menehtynyt. Fobian puolesta
on lähetetty adressi.
PJ-neuvosto oli 4.5. Siellä käsiteltiin muun muassa tuutorointia ja yleistä
koronamärinää.
Oli vappu ja vappuvastaanotto!
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8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 18,50€ Titta, Adressi + postimerkit Psykologiliiton

puheenjohtajan muistolle

8.3. Budjetointi
Ei budjetoitavaa.

9. Virkistystoiminta
Ei asioita.

10. Hyvinvointi
Ei asioita.

11. Kulttuuri
Ei asioita.

12. Työelämä ja koulutus
Tupsy on hyväksynyt avustushakemuksen kevään koulutukseen.
Surevan kohtaaminen -hankkeeseen on oltu yhteydessä ja kerrottu
kiinnostuksesta. Heille on ehdotettu muutamaa ajankohtaa vielä tälle
keväälle, joten katsotaan saadaanko aikataulut sopimaan vai meneekö
syksylle.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Oppiainekokous oli 4.5. Siellä saatua tietoa:

Uusi yliopisto-opettaja ja -lehtori on valittu, ja sopimusten
kirjoittaminen on vielä kesken. Opetuskuvioita pitää miettiä taas
jossain vaiheessa, koska Annarilla A.:n menehtymisen jälkeen taas
yksi lehtorin paikka on vapaana ja Jukka H. on jäämässä eläkkeelle.
Valintakoejärjestelyt etenevät: valvojat löydetty, kokeet järjestetään
messukeskuksessa ja kahdessa telttatilassa kampuksella.
Peppi-järjestelmään pitää kaikkien opiskelijoiden päivittää hopsit.
Hops-ryhmäkohtaiset ohjeet tulee viimeistään elokuussa, ja jokainen
ohjaaja saa järjestää ohjeistuksen haluamallaan tavalla. Kun peppiin
kirjautuu ekan kerran, siellä on opetussuunnitelman mukainen
mallihops valmiina, joka päivitetään omanlaiseksi.
Laitoksella on käynnissä ylimääräisen rahoituksen haku.
Laitos täyttää 100 vuotta. Toive on, että joku fobialainen lähtisi
juhlatoimikuntaan mukaan.
1. ja 2. vsk opiskelijoille järjestään orientaatiojakso kampuksella
syksyllä.
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Vajaa 10 alumnia on ilmoittautunut mentoreiksi, ja toiminta
alkaa toukokuussa. Opiskelijat ja mentorit yhdistetään, ja
ryhmät voivat vapaasti päättää miten tapaavat ja mitä tekevät.
Kopojen lähettämästä yhteenvedosta tuli kehuja.

Kopotoimikunta voitaisiin perustaa syksyllä.
Kurssipalauteilta järjestetään 17.5. klo 17.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Hallitusiltama on 11.5. klo 18.

14.2. SPOL
Työelämätapahtuma pidetään 8.5. klo 12-16.
15.5. on seuraava kokous.
SPOL on myös lähettänyt adressin Psykologiliiton puheenjohtajan
muistolle.

14.3. Tupsy
Ammatti-ilta siirtyy syksylle, sillä puhuja joutui perumaan.
Tupsyn visuaalista ilmettä uudistetaan.
Kukkakurssien järjestämistä on mietitty touko-kesäkuulle.

14.4. Muuta
Ei muita asioita.

15. Tiedotus ja viestintä
Ei asioita.

16. Emännän kuulumiset ja Huone
Vappuvastaanotto oli ja kiitokset mukana olleille!

17. Hallituksen sisäiset asiat
Muistakaa vastata hallitusmökkikyselyyn.
Muistakaa myös ensi ma 10.5. Vuosikelloiltama klo 17! Rahoituskohdeideoita
voi miettiä maanantaiksi.
Tulevan toimintakertomuksen kannalta olisi hyvä, jos jokainen merkkaisi ylös
kaikki tapahtumat ja koulutukset, joihin on osallistunut.
Jos on kesällä mahdollista, niin hallitus voisi viettää aika yhdessä rennoissa
merkeissä ja järjestää ehkä kesäsitsit.

18. Muut esille tulevat asiat
Fedari on julkaistu issuussa, ja se oli huippu!
Tuutoreiden täytyy tavata ainejärjestön kanssa ja vastata seuraaviin
kysymyksiin: Mitkä syksyn tapahtumat on suunnattu erityisesti uusille
opiskelijoille? Mitä muuta toimintaa syksyllä aiotaan järjestää? Miten uudet ja
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vanhat opiskelijat voivat tutustua toisiinsa? Miten ainejärjestö
esitellään uusille opiskelijoille? Missä asioissa ainejärjestö ja tuutorit
voivat tehdä yhteistyötä? Fobian tapahtumia fukseille: Hallituksen
esittäytyminen, sivuaineilta, Uusien ja vanhojen ilta, sivuainemessut,
Fuksisitsit ja Kastajaiset.

19. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 19.5. klo 14.15.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 17.08.


