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Fobia ry:n hallituksen kokous 03/2022

Paikka: Hybridi Zoom / Turku-sali
Aika: 2.2.2022 klo 16 :00
Paikallaolijat: Pietu (liittyi Zoomiin 16:17), Annina, Martiina, Pyry, Aliina, Ella, Sofia,
Anniina K., Anniina H., Maria, Saara, Jenni, Elli P., Jasmin (liittyi Zoomiin 16:16,
poistui 16:31), Vilma, Alisa S., Emilia T., Viivi, Inka

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Vilma avaa kokouksen ajassa 16:14.

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
Hyväksytään pöytäkirja 02/2022.

6. Posti
Ei  postia.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Indexin PJ-tapaaminen oli eilen 1.2., Aliina oli paikalla.

Fobian kuulumiset
Etätapahtumat/rajoitusten poistuminen
Indexin hallitussitsit 3.3.

TYYn PJ-neuvosto 1.2.
TYYn avajaistapahtuma 31.3.
Alisa S. ja Anniina H. saivat SPOL-pestit! Anniina H:sta tuli varapuheenjohtaja
ja Alisa S:stä yritysyhteistyövastaava, onnea!
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15.2. alkaen on voimassa Avin päätös yleisistä kokouksista ja
yleistöilaisuuksista: sisätiloissa 50% max. kapasiteetista ja ulkona ei
rajoituksia. Epäselvää edelleen, mitkä luetaan yleisiksi kokouksiksi ja mitkä
yleisötilaisuuksiksi tai yksityistilaisuuksiksi. Ilmeisesti ainejärjestön tapahtumat
eivät pääsääntöisesti ole yleisötapahtumia, jolloin ei rajoituksia. Järki mukana
ja seurataan esim. TYYn suosituksia.
TYY tästä huolimatta jatkaa keltaisen koronavalon aikaa. TYY suosittelee
ensisijaisesti ulkotapahtumia, eikä suosittele mm. sitsien järjestämistä.
Hakijan päivä 11.3. Tarvitaan oppiainevastaavan kaveriksi opiskelijaedustaja,
joka esittelee psykaa (30 min yhteensä, Zoom). Emilia T. on kiinnostunut,
onko muita?
Pankissa käyty, monenlaisia mutkia oli matkassa. Pankissa heräsi kysymys
siitä, haluttaisiinko verkkopankkitunnukset taloudenhoitajan lisäksi myös
pj:lle? Tästä otetaan vastaan kaikkien ajatuksia. Tähän asti on ollut vain
taloudenhoitajalla. Jos vain taloudenhoitajalla, niin silloin vastuu on yhdellä
henkilöllä, ja myös iso luotto silloin taloudenhoitajaan (ei varmasti ongelma
Fobiassa). Ei myöskään ehkä ole tarkoituksenmukaista, että pj “vahtii”
taloudenhoitajan työtä. Jos tunnukset otetaan myös pj:lle, se maksaa 5,60€.
Tunnuksien hankkiminen pj:lle saa kannatusta. Erityisesti olisi hyvä
mahdollisten sairastapauksien ym. varuilta.

8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei kuitteja hyväksyttäväksi.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
Ei maksettavaa.

8.3. Budjetointi
Budjetoidaan 5,60€ pj:n verkkopankkitunnuksiin.

9. Virkistystoiminta
Kaverisitsit 15.3.

Q-talo varattuna.
Onko juotavia jäljellä, kertiksiä yms.? Kahvilikööriä on jäljellä.
Selvitetään Indexin astiaston saatavuus.

10. Hyvinvointi
Hyvinvointiviikoksi viikko 10 tai 12, sovitaan järjestettäväksi viikolla 12.
Hyvisbudjetissa 500€ käytettävissä koko vuodeksi esim. lajikokeiluihin.
Lähetetään tällä viikolla lajikokeilukyselyn, missä kanavassa jaettu aiemmin?
Sähköpostitse ainakin viimeisimpänä vuosina.
Mielen päällä -hanke yhteistyöhön esim. joogatapahtumaan?
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Sähköpostitse kyselyä Campussportin turnauksiin joukkueiden
muodostamisesta.

11. Kulttuuri
Sähköpostiin tullut mainos CMT-orkesterin konsertista. Jaetaan eteenpäin
jäsenistölle. Ei lähdetä järjestämään ekskursiota siitä, sillä se olisi hyvin
todennäköisesti samaan aikaan Open Stagen kanssa, joka työllistää sillon
varmaan aika paljon.
Laitettu kyselyä Dynkkyyn Open Stagen mahdollisesta järjestämisestä,
ajankohdasta ja käytännön jutuista. Vuonna 2019 Open Stage ollut heti
vappuviikon alussa tiistaina.

12. Työelämä ja koulutus
Vierailijalista syntymäaikoineen laitettu eteenpäin vankilalle, sekä päässeille
että ei-mahtuneille ilmoitettu.
Mielenkiinto lisäpaikkoihin ilmaistu - asiaan luvattiin palata myöhemmin,
paikkojen lisäämistä ei pidetä mahdottomana .
Jäsenistön kevään mielenkiintojen kartoittaminen seuraavaksi edessä sekä
mahdollisia koulutus- ja ekskukohteita on jo mielessä. Varovaista ideointia
myös ulkomaan ekskusta.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Tapaaminen oppiainevastaavan kanssa on ensi viikolla  9.2. klo 12:00. Vilma
laittaa Zoom-linkin osallistujille.
31.1. Kognineurotiimin kokous - ei suuria muutoksia, kurssipalautetta
katsottu.
1.2. Oppiainekokous

Etävastaanotto perustetaan kevään aikana, pyritään parantamaan
henkilökunnan tavoitettavuutta.
Aletaan pitämään psykologisia päiväkahveja, ensimmäinen 1.3.2022,
joissa käydään läpi esimerkiksi käynnissä olevia tutkimuksia, muuta
ajankohtaista tietoa ja toiveena edistää vuorovaikutusta.
20.5.2022 sähköinen valintakoe psykan hakijoille.
2.9.2022 psykologia 100v. juhlapäivä!
Opetusnäytteistä ja opiskelijoiden kiinnostuksesta osallistua näihin on
puhuttu ja luvattiin laittaa tästä edespäin myös opiskelijoille tietoa
opetusnäytteiden ajankohdasta, jotta voi tulla seuraamaan.

15.2. Opetussuunnitelma kokous.
17.2. Indexin kopotoimikunta kokoontuu.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Sähköpostiin tullut Indexin päivitetty toimintamalli yhdenvertaisuuden
toteutumiseksi. Sisältää myös toimintaohjeet yhteydenoton
käsittelemiseen yhdenvertaisuusvastaavalle. Lukekaa läpi.
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Alumnitoimikunta perustetaan, keväällä järjestetään alumnisitsit.
Kysytään jäsenistöltä halukkaita osallistumaan
toimintaan.
Indexin hallitussitsit 3.3.

14.2. SPOL
Järjestäytymiskokous pidettiin ja saatiin pestit.
Perehdytys 12.2. ja sen jälkeen uusi hallituskausi kunnolla käyntiin.
Puhuttu sähköpostitse oppiainevastaavan sähköpostista ja
opetuksemme tilasta.
Spolskiksen kohtalo on yhä epävarma.

14.3. Tupsy
Ei asioita.
Useammalle tullut “Your membership in the mailing list Tupsy_tiedotus
has been disabled due to excessive bounces” -viesti, ei kai ole mikään
huijausviesti? Todennäköisesti vain huijausviesti, älkää koskeko.

14.4. Muuta
Tuutorihaku on auennut.
24.2. on tuutorineuvosto.

15. Tiedotus ja viestintä
Torstaina pidetään kuvauspäivä! Yhteiskuva klo 15:00, yksilökuvia iltapäivän
aikana. Fobia-paidat mukaan!
Hallituksen IG-esittelyjen tarkat päivät: tiedotusvastaava tekee suunnitelman.
Yhteinen teema ym. yhdistävä tekijä olisi kiva esittelyille, esim.
kysymysboksi/kysely tai että vastaa tiettyihin kysymyksiin (pestin nimi,
vuosikurssi, mistä kotoisin ym.). Loppuun voi lisätä halutessaan esim.
lapsuuskuvan.
Kaikkien yhteystiedot päivitetty nettisivuille, myös vaihtarisivujen puolelle.
Onko toimintasuunnitelma valmis lisättäväksi nettisivuille? On, lisätään.
Huoneen tapahtumalistauksen ehdotus: käsinkirjoitettu kalenteri, johon
lisätään kuukauden tapahtumia sitä mukaa, kun niitä syntyy. Näin säästyy
paperia yms.
Telegram-kyselyn jakaminen? Kysely on valmis, laitetaan jakoon.
Tarvitsisiko haalarimerkkien tilauslomake oman vastaavan? Annetaan tehtävä
hoidettavaksi taloudenhoitajalle.

16. Tila- ja ympäristöasiat
Ehdotus uusien keittiöpyyhkeiden hankkimisesta sekä kajarin lukitsemisesta
kettingillä ja lukolla kiinni. Nämä voidaan budjetoida myöhemmin.

17. Toimikunnat
Lähetetty ilmoittautumislinkki jäsenistölle.
Kolme ilmoittautunut kopo-toimikuntaan.
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Syyskokouksessa alustavasti ilmoittautunut neljä.
Neljä ilmoittautunut tapahtumatoimikuntaan.

Syyskokouksessa kahdeksan.
Lähetetään vielä muistutus ilmosta.

18. Hallituksen sisäiset asiat
Vuosikello 2022 ja tapahtumalistaus 2022 on Drivessä. Vuosikelloon voi kaikki
lisätä tapahtumia, jotka on tulossa vuoden mittaan. Tapahtumalistaukseen
listataan kaikki toteutuneet tapahtumat (kokoukset, TYYn jutut sekä Fobian,
SPOLin ja Indexin tapahtumat). Vuosikelloiltana käydään läpi vanhoja
vuosikelloja ja tämän vuoden tapahtumia.
Tänään voi jäädä pelailemaan ja hengailemaan kokouksen jälkeen. :)
Kämppäapprot nyt vuoden alussa vai mieluummin syksyllä, onko mahdollista
jo helmikuussa (tulee suht. pian). Tehdään Doodle ja aletaan
suunnittelemaan.
Onko kiinnostusta lähteä esim. avantouimaan porukalla? On!

19. Muut esille tulevat asiat
Suunnitellaan tuotteet (colleget, t-paidat ja selvitellään sukkien tilaamista) ja
logot verkkokauppaan.
Tuotevaihtoehdot löytyy Drivestä, Muuta-kansio > Verkkokauppa >
Tuotevaihtoehdot.
Tiedosto Fobian college -sapluuna on PDF-muodossa ja laadultaan hyvä,
mutta Fobian musta logo on JPG-muodossa ja laatu huono.
Fobia voisi pientä tuottoa saada myynneistä.
Suunnitteilla jäsenistökysely (palaute viime vuodesta + toiveita tälle vuodelle
esim. tapahtumien ja koulutusten osalta). Viime vuoden pj auttaa, joku voisi
tulla kolmanneksi mukaan, esim. joku viime vuonna mukana ollut. Martiina voi
tulla. Lisäksi voidaan miettiä yhdessä kysymyksiä tämän vuoden osalta.
Uusien haalarimerkkien tapahtumakuvaus valmis lähetettäväksi. Onko
kahden viikon suunnitteluaika hyvä? Päätetään, että kolme viikkoa parempi
aika suunnittelulle.
“Holittomat tapahtumat” passia suunniteltu: hyvis, kulttuuri, koulutus ja
huonevastaanotot, hyväntekeväisyystapahtumat. Välipalkinto (mikä?) tietystä
määrästä (esim. 10) ja varsinainen palkinto haalarimerkki (20?). Alkuun
vuoden -22 ajan. Kiinnostuneet voivat auttaa, esim. visuaalisessa ilmeessä!

N. 300€ arvio kuluista, hankitaanko sponsoreita, miten budjetoidaan?
Tilataanko esim. pienempikokoisia merkkejä, jotta kulut pienenisivät?
Koko vuonna tulossa ainakin 26 tapahtumaa, laskettiin että passissa
voisi olla 30 tyhjää leimakohtaa.
Selvitellään, missä passeja voisi painattaa ja pyytää tarjousta.
Panostetaan erityisesti siihen, että ne kestävät ja ovat hienon
näköisiä.
Harkitaan myös vaihtoehtona ns. sähköisen passin toteuttamista.
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Välipalkinto myös haalarimerkki? Jos siis tarkoitus olisi kerätä ns.
sarja. Näiden merkkien ei tarvitse olla “ihmeellisiä”, niin kustannukset
varmaan aika alhaiset, mutta tästä voisi ottaa enemmän selvää.
Palkintoja, kuten haalarimerkki, Fobian Wall of Fame, ym. voidaan
suunnitella lisää myöhemminkin.
Tapahtumatoimikunnalta voisi myös kysyä kiinnostusta auttaa.

Fedarin Huoneella kuultua -palsta: onko yleensä ollut joku laatikko? Vai
riittääkö että lähetetään säpöön / Whatsappiin / lomakkeeseen. Huoneella on
ainakin laatikko, mihin saa jättää lappuja.

Rekrysäpö huomenna - kirjoitetaan lyhyempi versio tiedotusviestiin.
Teksti puheenjohtajalta (jotain teemaan liittyvää tms.) ja hallitusesittely.
Teemapohdintoja, esim. yksilöllisyys & yhteisöllisyys.

20. Seuraava kokous
Perjantaina 11.2. klo 15:00.

21. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18:22


