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Fobia ry:n hallituksen kokous 06/2022

Paikka: Hybridi: Zoom/Publicum kh 228
Aika: 1.3.2022 klo 17:00
Paikallaolijat: Pietu, Annina (Zoomissa), Martiina, Pyry, Aliina, Ella (liittyi 17:17
Zoomissa), Sofia (Zoomissa), Anniina K., Anniina H., Maria, Saara (Zoomissa), Jenni
(liittyi 17:17 Zoomissa), Elli P., Jasmin (saapui 17:44), Vilma, Emilia T., Viivi

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Vilma avaa kokouksen ajassa 17:02.

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 05/2022.

6. Posti
Ei postia.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Viime viikon maailman tapahtumat: yliopisto järjestää keskustelutukea
Zoomissa tällä viikolla.
TYYn 3. PJ-neuvosto oli 28.2.
TYYn risteilylle lähtee ainakin kaksi edustajaa Fobialta. Päätetty yhteisesti
kokouksen ulkopuolella, että ei lähetetä edustajia Oidipuksen eikä Katkon
vujuille.
31.3. On TYYn avajaistapahtuma. Klo 17-19 välisenä aikana voisi pitää oman
järjestön ständiä, esim. myydä haalarimerkkejä tai tyrkyttää ilmaiskirjoja.
Ständin koristelukilpailun voittona TYYn sauna käyttöön veloituksetta.
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Ilmoittaudutaan tähän, mutta suunnitellaan ja sovitaan
koristelusta/ständinhoitajista myöhemmin.
Tuutorineuvoston toinen tapaaminen oli 24.2.

Käytiin tulevaa koulutusta läpi ja toiveita tuleville neuvostoille.
Kehitteillä myös tuutoriopas TYY:n sivuille.

8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei kuitteja hyväksyttäväksi.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
- 11,98€ Fobian kaiuttimelle kettinki ja lukko, Emilia T.

8.3. Budjetointi
Budjetoidaan hyvispassiin 10€ tarroihin ja askarteluvälineisiin.

9. Virkistystoiminta
Sitsi-ilmo oli tänään, vielä 11 paikkaa vapaana. Laitetaan viesti puskaradioon,
ja kehotetaan ilmoittautumaan myös yksin. Aletaan puuhailemaan niiden
parissa, voitaisiin mahdollisesti pitää Zoom-tapaaminen maanantaina
tapahtumatoimikunnan kanssa, niin halukkaat pääsisivät mukaan
järkkäämään.
VIP-kortit Lyniin on saapuneet! Etäilijöiden kortit löytyvät hallituskaapista.

10. Hyvinvointi
Ensi syksyn liikuntavuoroista alustava suunnitelma yhteistyöstä ainakin
Katkon, Dialectican ja Sos-klubin kanssa, alkuperäinen lisäjäsen P-klubin
perui.

11. Kulttuuri
Dynkystä vastattiin, mutta asia ei oikeastaan edennyt mihinkään, nyt ei taas
viikkoon vastausta.
Laitettu kyselyä Porttiin, mutta ilmeisesti heillä ei ole äänentoistolaitteita ja
miksaajaa, jota voisi käyttää, tai maksaa ekstraa (ei tosin vielä vastanneet).
Onko hallituksella varaa maksaa mahdollinen vuokran erotus? Osallistujia
aiempina vuosina n. 30-40 hlö ja otettu pieni pääsymaksu. Pitäisi olla varaa.
Oliko niin, että I/O Speksi on vasta toukokuussa? Kyllä, näytökset vasta
23.-26.5.

12. Työelämä ja koulutus
Avustushakemus kevään koulutusta varten TYY:lle lähetetty menemään
viikonloppuna, käsittely ja päätös viimeistään 3vko kuluessa
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13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Oppiainekokous 1.3.

Etätyöskentelyn enimmäismäärä on yliopiston linjauksen
mukaan 80% henkilökunnalla.

Kuitenkin riskiryhmäläisten kanssa voidaan keskustella tästä
määrästä, mutta esim. oppiainevastaava olisi näillä näkymin
kaksi päivää yliopistolla ja kolme etänä.

Yliopiston linjaus: 30% opetuksesta tulisi olla ajasta ja paikasta
riippumatonta opetusta .

Tämä on hieman epäselvä käsite vielä kaikille, että mitä pitää
sisällänsä.

Maaliskuun loppuun mennessä lähiopetukseen.
Kurssit, jotka on aloitettu etäopetuksena voi myös jatkaa
etäopetuksena, jos näin haluaa.
Hybridimalli koetaan hankalaksi henkilökunnan keskuudessa.
Psykologian opiskelijoiden pitäisi olla ensisijaisesti lähiopetuksessa,
sillä opiskellaan kuitenkin psykologiaa.

Muutama etätoive kurssille ei saisi olla syynä järjestää koko
kurssi etänä.

Voisiko olla niin, että läsnäolopakollisille kursseille olisi katsottava
luentotallenne ja joitain lisätehtävää, joka ei rasittaisi myöskään
opettajia?

Kehitys- ja persoonallisuuspsykologian opetussuunnitelma tapaaminen 1.3.
Tiimin vetäjiksi Jukka ja Jarno.
Tavoitteena tehdä jatkumosta yhtenäisempi mitä on ollut.

Harkkahöpinät 30.3., esim. hybridinä tai livenä? Rekry esim.
sähköpostin/viikkoviestin ja puskaradion kautta.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Hallitussitsit 3.3.
It’s a match -bileet @ Heidi’s ft. Opex 3.3.
Kevätkokous 21.3. klo 17
Kesäaikasitsit 23.3.
Lähiökierros 11.4.
Vappu:

23.4. Päiväsitsit
24.4. Brunchen kommer
25.4. Vappunaamantai
26.4. Pussikalja-approt ft. SYY
27.4. Munansulatussuunnistus aka MuSuSu ft. Lex
27.4. Bileet @ Lygas ft. Hybridi+Humanitas
29.4. Pubivisa/dildobingo/tms.
30.4. Vapputanssit ft. Opex
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14.2. SPOL
Tapsatiimiin vielä kaipaillaan lisähenkilöitä, vujutiimissä
hyvä tilanne, mutta sinne voi vielä ilmota.
SPOL osallistuu Nyyti ry:n #tältänäyttääopiskelija-kampanjaan +
mielenterveyspäivään, ja kannustetaan ainejärjestöjä samaan.
Seuraava kokous su 13.3. Tampereella, jee!

14.3. Tupsy
Lounatuuli julkaistu (löytyy sähköpostista).
Ajankohta, jolloin 3 Tupsyn jäsentä laittaa esittelyjään ig:seen.
Ehdotuksia? Esim. olisiko samalla viikolla ma, ke, pe? Viikot 10-14, ei
viikko 12, voisivat olla hyvät viikot tälle.

Onko jotain ennakkokysymyksiä? Voidaan tehdä perus
ennakkokysymyksiä valmiiksi (kerro työpäivästäsi yms.). Voi
myös ehdottaa, että käyttävät suoraan Ig:n
kysymysboksi-ominaisuutta.

Teksti työpaikkavierailulle/seuraamiselle työn alla.

14.4. Muuta
Vaihtareita löytyi lisää! (yhteensä 4). Aloitetaan aktiivinen houkuttelu
Fobian tapahtumiin.

15. Tiedotus ja viestintä
Osallistutaanko #Tältänäyttääopiskelija-kampanjaan? Osallistutaan.
Kaikkien kuvat on viimein saatu nettisivuille!
Fobian ig:ssä voisi jakaa esim. Mielen päällä -tilin julkaisuja.

Siirrytään hetkeksi takaisin kohtaan 13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta.

16. Tila- ja ympäristöasiat
Kukkien kasteluvuoro pääsääntöisesti sillä, jolla on Huoneen siivousvuoro.
Tarvittaessa tilanteen mukaan. Toivomus: lisää teetä ja Pilttejä kioskiin.

17. Toimikunnat
Tapahtumatoimikunta kokoontui ensimmäistä kertaa 23.2.

Saatu apua jo hyvispassiasiassa toimikuntalaisilta.
Kopotoimikunnan tapaaminen 9.3.

18. Hallituksen sisäiset asiat
Ensi viikolla kämppäapprot ja iltakoulu!

Lisää infoa tällä viikolla reitistä ja aikatauluista.
Iltakoulu 10.3. Edisonin alakerrassa varattuna 16-20.
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19. Muut esille tulevat asiat
Painatetaanko fukseille Fedari tai Fedareita Huoneelle jaettavaksi?
Ainakin lehden tekijöille voisi painattaa lehden ja Huoneelle
muutama kappale luettavaksi. Huomiodaan siis tällä päätöksellä
ympäristöystävällisyys ja paperin säästäminen.
Mitä tehdään haalarimerkkikisan kanssa? Ei ole tullut vielä ehdotuksia, joten
kisan voisi muuttaa koko ajan käynnissä olevaksi tai järjestää esim. yhteisen
suunnittelutilaisuuden.
Kevätkokous: etänä vai läsnä? PJ-neuvostossa ei suositella hybridiä.
Päätetään pitää kokous läsnä.
Osallistuuko joku hallituksesta Turun Wappuradiobileiden
kutsuvierastilaisuuteen 8.3 klo 20? Kyllä, lähetetään edustajat.
Osallistuuko hallituksestamme 1-2 luokanopeopiskelijoiden kanditutkielman
haastatteluun? Osallistuu.
Onko fukseille tulossa kastajaiset vielä tänä keväänä? Tästä on juteltu
kakkosten kanssa, mutta mitään konkreettista ei ole vielä päätetty.
Ajankohdan päättäminen olisi nyt se ykkönen eli voiko mennä toukokuulle,
kun päivät alkavat loppua kesken keväältä. Ollaan tehty kysely, jossa
tiedustellaan 1. ja 2. vuosikurssien mielipidettä ajankohdasta.
Hyvispassi: Huoneelle askarreltu taulu, johon osallistujat voivat laittaa
nimen/nimikirjaimet. Tapahtumista annetaan tarra, jonka voi käydä
laittamassa tauluun oman nimen kohdalle ja näin seurata omaa edistymistä
(ja nähdään myös, miten etenee). Välipalkinto jo viidestä ja haalarimerkki
viidestätoista tarrasta? Budjetointi? Pitää ostaa tarroja ja askarteluvälineet -
myöhemmin mietittävä välipalkinto ja haalarimerkit.

Siirrytään hetkeksi takaisin kohtaan 8.3. Budjetointi.

Viime syksynä Aon Assessment koulutus, jossa ehtona oli, että osallistujat
kertovat kokemuksestaan Fobian jossain tiedotuskanavassa - ei ole mitään
kuulunut, tänään lähestyttiin yhtä osallistujaa, että ovatko sopineet asiasta
mitään. Haluisiko Fedarin päätoimittaja, että koitetaan saada heidät
kirjottamaan koulutuksesta jutun Fedariin? Tämä sopii, sovitaan
sähköpostitse tarkemmin.

20. Seuraava kokous
Maanantaina 14.3. klo 13:30.

21. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18:43.


