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Fobia ry:n hallituksen kokous 02/2022

Paikka: Hybridi: Zoom / Publicum kh 228
Aika: 27.1. Klo 18
Paikallaolijat: Pietu, Annina, Martiina (Zoomissa), Pyry, Anniina H., Aliina, Ella,
Sofia, Anniina K., Maria, Saara, Jenni (Zoomissa), Elli P. (Zoomissa), Jasmin, Vilma,
Alisa S., Emilia T., Viivi, Inka, Liina V. (saapui Zoomiin 18:31, poistui 19:06)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Vilma avaa kokouksen ajassa 18:09.

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

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valitaan puheenjohtajaksi Vilma.

3.2. Kokouksen sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Annina.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Ei pöytäkirjoja tarkastettavaksi.

6. Posti
Psykologilehti.
Åbo svenska teater -kevätohjelmisto.
Joulukortti Anni Toivola-Aurasen säätiö Poliklinikka Toivolalta.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Koronavalo on edelleen keltainen, koronajohto ennakoi yliopiston siirtyvän
vihreälle tasolle 15.2. alkaen. Lähiopetus aloitetaan portaittain 31.1. alkaen.
Pikkulaskiainen on siirretty 7.4.
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PJ:t tapasi dekaanin yhdessä Indexin muiden puheenjohtajien kanssa.
Puhuttiin mm. koronasta, pääsykokeista ja järjestöjen tiloista. Louis jatkaa
dekaanina tämän vuoden loppuun. Uusi dekaani valitaan todennäköisesti
ennen kesää.
Kosmospoliitti 9.4.
Kompleksin vujut siirtyneet 14.5.

8. Talous
Pitäiskö kirjanpito varmuuskopioida/siirtää myös pilveen tms. muistitikun
hukkumisen/rikkoutumisen varalle?
Päivittäkää omat tietonne “Hallituslaisten tilinumerot” docsiin Driveen.
Pankkitapaaminen sovittu 31.1., Marian passiongelma varmistettu pankista
(ei ongelmaa).

8.1. Hyväksytään kuitteja
- 48,5€ Kahvitarvikkeet, Jasmin
- 23,69€ Kioskitarvikkeet, Jasmin
- 1,72€ Siivoustarvikkeita, Jasmin

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
- 13,60€ Villasukkien postitus naistenklinikalle, Anniina H.
- 20€ Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen yhdistysrekisteriin,

Vilma

8.3. Budjetointi
- Laskiaisvastaanotto 20€
- Fobian synttärit 30€
- Uusi(a) kansio(ita), koitetaan löytää ilmaisia

9. Järjestäytyminen
Valitaan viime kokouksessa valitsematta jäänyt auskuvastaava.
Auskuvastaavana jatkaa Sofia.

10. Virkistystoiminta
Halutaanko keväälle ennemmin kaverisitsit vai kevätsitsit? Rajoituksista yms.
johtuen epävarmuutta ehditäänkö molemmat järjestää. Ehdotus kaverisitsien
järjestämisestä jo maaliskuussa, kevätsitsit myöhemmin.
Huhtikuussa etkobileet ja baarijatkot.

11. Hyvinvointi
Tarkoitus olisi vuoden aikana tehdä yhteistyötä Mielen päällä -hankkeen
kanssa. Voisi olla kiva yhdistää johonkin
hyvinvointitapahtumaan/tempaukseen yhteistyötä hankkeen kanssa.
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12. Kulttuuri
Open stagen suunnittelun aloitus pikkuhiljaa, lähtökohtana pitää se livenä
(plus varmaan Instagramin puolella) loppukeväästä, huhti-toukokuu?
Yhteydenotto baareihin ja päivämäärän setviminen ekana listalla, jotta myös
tapahtuman markkinointiin (mm. tiedotusviestissä) voi varata aikaa.

13. Työelämä ja koulutus
Ekskursiovierailu Turun psykiatriseen vankisairaalaan siirtyy koronatilanteen
vuoksi, uusi päivä 6.5. Nyt ilmoittautuneita parikymmentä, 10 pääsee tällä
hetkellä, ehkä useampi, jos rajoitukset hellittävät.

14. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Oppiainevastaavan sähköposti. Yhteistyötapaaminen, ketkä menevät, mitä
halutaan käsitellä? Oppiainevastaavan kanssa tapaamiseen ainakin
mielellään kopot sekä Aliina, Anniina H., Maria ja Vilma. Voisi ehdottaa, että
suhteellisen säännöllisesti (ainakin muutaman kerran per lukukausi)
tavattaisiin yhteistyön merkeissä. Ehdotus, että kerätään esim. lomakkeella
jäsenistöltä esille otettavia asioita, joita oppiainevastaavalle välittää. Yleiseen
viestintään henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä toivotaan erityisesti
parannusta. Myös kurssi-infot tulisi hoitaa kuntoon: esimerkiksi
Persoonallisuuspsykologia 2 -kurssin toteutuksesta ei ole tietoa, epätietoa
myös mm. Mindfulness-kurssista, eikä osasta kursseista ole vielä hyväksytty
kurssille (mm. Orientaatio pyskologian opintoihin), jolloin opintopisteiden
saaminen rekisteriin viivästyy. Senssiksen tilanteeseen toivotaan myös
selvyyttä. Lisäksi opiskelijoita olisi hyvä kuulla uuden henkilökunnan
palkkaamisen yhteydessä. Myös huomiota opetussuunnitelmaan
tulevaisuudessa voi ottaa Fobian järjestämistä kursseista/luennoista ja niiden
teemoista, sillä ne kertovat opiskelijoiden kiinnostuksen kohteista. Sovitaan
tapaaminen keskiviikoksi 9.2. klo 12:00.

Lisäksi oppiainevastaava välitti sähköpostikeskustelun, jonka kävi SPOLin
kopon kanssa. Viestit käsittelivät meidän koulutusohjelmamme epäkohtia:

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus -kurssi ollut kauan ilman
vastuuopettajaa. Nyt löytynyt, alkamisajankohdasta tietoa tulossa
asap.
Senssis: kritiikkiä sen poistamisesta. Senssiksen tilalle tulee
“nykyaikaisempi” kurssi.
Viestinnässä puutteita: ratkaisuja on kehitetty ja tulossa lisää.
Kurssiarviot pahasti myöhässä. Ei olla vielä puututtu asiaan.
Resurssipula: tilanne vakautunut hieman, kun työsuhteita saatu
muutettua vakituiseksi.
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25.1. Metoditiimin kokous
Opetussuunnitelmaa pyritään esimerkiksi tilaston osalta
päivittämään vastaamaan nykyistä tilannetta (todistusvalinnalla
valittujen suurempi osuus) paremmin, esim. verkkokurssilla ja
lähtötasotestillä. (Toive tähän liittyen: mahdollisesti demoja oppimisen
tueksi?).

31.1. Kogni-neuro -tiimin kokous
1.2. Ensimmäinen oppiainekokous

Siirrytään kokoustauolle 19:16. Palataan tauolta 19:24. Poissa paikalta
Anniina H. (palasi 19:27), Inka (palasi 19:27), Emilia T. (palasi 19:28), Ella
(palasi 19:28) ja Jasmin (palasi 19:30).

15. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

15.1. Index
YYA-ilta 23.2.
CV-klinikka 10.2.
Kevätkokous 8.3.
Vujutoimikunnan ensimmäinen tapaaminen 3.2., vujut alustavasti 7.10.
ja sillis 8.10.
Mahdolliset hallitussitsit maaliskuun ekalla viikolla, alustavasti viikolla
11 tai 12.

15.2. SPOL
Psykologi-lehden kirjoitusvuoron deadline 4.2.

15.3. Tupsy
Olisiko Tupsyn mahdollista järjestää tilaisuus, jossa esimerkiksi
pääsisi seuraamaan psykologin työpäivää? Ehdotetaan tällaista,
tärkeää olisi esim. kandivaiheessa. Olisiko myös Tupsyn kautta joku
kiinnostunut kertomaan työstään esimerkiksi Fobian ig-tilillä?

15.4. Muuta
TYY:n nettisivuille Mailing list -osioon voisi laittaa kuvauksen ja
yhteystiedot Fobiasta. Myös Fobian nettisivujen vaihtarisivut
päivitetään.
Intranetissä Fobian tuutorien määräksi sanottu neljä, vaikka
useampana vuonna on ollut useampi tuutori. Mahdollisesti päivityksen
tarpeessa, esim. vähintään neljä tuutoria. Selvitetään, ja pyydetään
muuttamaan.

16. Tiedotus ja viestintä
HSTalksin luentovinkit: Haluammeko viikoittaisia luentovinkkejä?
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Instagramin käyttö: Fobian seuraajat, entä vaihtarit
Tapahtumien markkinointi
Facen käyttö?
Ekat tiedotusviestit lähetetty.
Koehenkilöt: Rahankeruu mahdollisuus? Tästä mieluummin voi kysyä
muunlaista kuin rahallista korvausta.
Tapahtumat viikkoviestiin perjantaisin.
Tapahtumalistaus Huoneelle sekä ilmoitukset kokousajoista.
Kokousajankohtien kirjaaminen nettisivuille ei välttämätöntä.
Päivitän nettisivut vielä loppuun (vastaavat yms.)
Yliopiston rekryn harkkainfoon tarvitaan joku kertomaan harkkaan
hakemisesta.
Hallitusesittelyt viikoilla 6 ja 7.

17. Tila- ja ympäristöasiat
On ostettu kahvia sekä kioskille välipaloja. Tehdään kysely hallituksen
siivousvuoroista. Uusia kasveja halutaan Huoneelle, esim. pistokkaita tai
lahjoituksia. Pohditaan myös mahdollisuutta budjetoida rahaa kasvien ostoon.
17.2. Laskiais- ja synttärivastaanotto ulkona.

18. Toimikunnat
Kopo- ja tapahtumatoimikuntien toiminnan aloittaminen:

Ilmoittautuminen lomakkeen kautta.
Molempiin toimikuntiin valitaan vastaava opiskelija.
Kyselty Indexiltä apuja.
Nettisivuille oma osio toimikunnille esim. pöytäkirjoille tms?

19. Hallituksen sisäiset asiat
Kuvien ottaminen nettisivuille torstaina 3.2.
Virkistäytymistä suunnitellaan, kunhan rajoituksista tulee uutta tietoa.

20. Muut esille tulevat asiat
Speksiltä tuli viime vuonna tiedustelua yhteistyöstä. Tuli uudestaan kyselyä,
haluammeko lähteä sponssaamaan Speksiä. Mahdollista esim. mainostaa
jotakin Speksin somessa. Hallitus ei koe nyt hyötyvänsä Speksin
sponsoroinnista.
Siirretäänkö myös Drivessa olevasta viime kokouksen pöytäkirjasta hetut, ja
siirretään ne sihteerin säilytykseen Seafileen seuraavan vuoden
järjestäytymiskokousta varten? Siirretään, sihteeri hoitaa.
Kysely jäsenistön halukkuudesta siirtää Whatsappin Puskaradio-ryhmä
telegramiin; Aliina tekee kyselyn. Olisiko mahdollisuus ylläpitää molemmat
ryhmät?
Tapahtumaehdotuksia: Fobia flashmob -tapahtuma Antti Tuiskun Party
(papiidipaadi) -biisiin suunnitteilla, treenaus livenä? Mahdollisesti matalan
kynnyksen rastikierros, siihen suunnittelijoita?
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Uusia haalarimerkkejä Fobialle, olisi pari viikkoa aikaa suunnitella ja antaa
ehdotus. Ehdokkaista sitten äänestys.

Ehdotus huppareiden ja t-paitojen tilauksesta jatkossa vuoden
ympäri auki olevan verkkokaupan kautta. Ehdotus saa kannatusta.

Reddyshop
Helppo toteuttaa, käyttöönotto ja ylläpito maksutonta
Me suunnittelemme tuotteet ja hinnat

Erilaisia tuotteita mahdollisuus lisätä vapaasti
Alusta hoitaa tuotteiden tuotannon valmistuksesta, toimitukset ja
maksut
Toimituskulut 5,90e, mahdollistaa isomman tilauksen kerrallaan tai
yksittäiset tilaukset halukkaiden omasta toimesta ympäri vuoden

Kaverisitsit 8.3. tai 15.3.?

21. Seuraava kokous
Keskiviikkona 2.2. klo 16:00.

22. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 20:45

https://welcome.reddyshop.co/fi/

