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Fobia ry:n hallituksen kokous 16/2020 
 

Paikka: Zoom 

Aika: 3.9.2020 kello 15:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Heidi I., Pauliina (poistui klo 15:58), Miia, Perttu L., Mira, 

Katri (poistui klo 16:28), Minna, Hilla, Oona, Marika (poistui klo 16:25), Emilia, Sofia, 

Anniina, Sanni, ja Hanna V.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 15:03. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

- Valitaan puheenjohtajaksi Hilla. 

 

3.2 Kokouksen sihteerin valinta  

- Valitaan sihteeriksi Oona. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi. 

 

6. Posti 

- Ei olla saatu, paitsi haalarimerkit on tullu! Jee :) 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Fuksit on saapuneet! 

- Indexin sivuainemessut, aarteenmetsästys ja kastajaiset 

- Sivuainebileet 

- Hallitusmökillä oli ehanaa! 

- Ja harkkisitsitkin oli 

- Fobsupiknik siirtyi sunnuntaille 

- Koko syksy on etänä, kaikki on peruttu ja p*skaa (ei oikeesti t. Hilla)(on t. 

Perttu L.) 

 

 

8. Talous 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Emännät ja virkkarit laittaa kuitit Sannille 
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8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 409,20€ Mieli ry, Kriisi- ja traumatyön koulutus 

- 68,70€ Helmi P., Fedarin postikulut 

- 193,68€ Helmi P., Fedarin painatus 

- 439,38€, HEF group Oy, haalarimerkit 

- 250,00€ Turun yliopiston ylioppilaskunta, Q-talon vuokra 

harkkasitseillä 

 

 

8.3. Budjetointi  

- Sanni käy läpi Fobian taloustilannetta pestikohtaisesti 

- Budjetoidaan 800€ kevätsitseille 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Fuksisitsit oli ja meni hyvin ja turvallisesti koronaohjeistuksia noudattaen! 

- Kevätsitsit on ti 15.9, epäviralliset jatkot Heidi’s:ssä 

- Emilia menee varmistamaan tilan ja arvio paljonko voidaan ottaa 

sitsaajia, todnäk n. 60 henkilöä 

 

10. Hyvinvointi 

- Liikuntavuorot alkaa maanantaina Iskerillä klo 14-14:55 

- Campussportilla käsidesit, Iskerin tilarajoitus 40 hlö 

- Campussportin tiedotusviestit -- tuleeko muillekin kuin Hilla, Marie ja Katri? 

- Tulee ilmeisesti Fobian Hallitus -listalle 

- Veripankki ei järjestä yhteistilaisuuksia korona-aikana, mutta ryhmän voi 

varmaan tehdä ja mennä vaikka pienillä porukoilla 

 

11. Kulttuuri 

- Open Stagen järkkääminen Dynkyssä mahdotonta turvatoimet huomioiden 

- Ulkona järkkääminen vaikeaa, koska pitäis sit olla joku joka osaa 

hoitaa miksaamisen 

- Jätetään pohdintaan ja katotaan tilanteen etenemistä 

- Sofialla ja Marikalla ollut mietinnässä maalausilta yms., siinä vois samalla 

esiintyä jos on halukkaita 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Kysely syksyn koulutusteemoista ensi viikolla 

- Miialla ollut mietinnässä seksuaaliterapia-teema 

- Excut järkätään ehkä koulutuksen yhteydessä 

- Olisi kiva kuulla etäterapiasta 

- Tämän syksyn tapahtumat järjestetään etänä. 

- Laitetaan kaikki rahat kouluttautumiseen :) 

 

13. Kopo 

- Sähköinen harkkakertomuspankki, miten toteutetaan? 

- Turun kaupunki ei ota harkkaajia 
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- Katri teki materiaalipankkiin oman kansion eli harkkakertomukset 

lähetetään säpöllä tiedotusvastaavalle ja tämä lisää ne 

materiaalipankkiin 

- Kuulumisia oppiainekokouksesta: 

- Nils S.:n etäopetuskyselyn mukaan suurin osa opiskelijoista pitäisi 

enemmän lähiopetuksesta kuin etäopetuksesta 

● Etäopetukseen toivotaan myös enemmän vuorovaikutusta 

opiskelijoiden ja opettajan välille 

● Toivotaan parempaa tiedottamista esim. kurssien muutoksista 

koronatilanteen edetessä 

● Opetushenkilökunnan kanssa keskusteltu erilaisista tavoista 

toteuttaa syksyn opetusta 

● Pyrkimyksenä, että jokaisella vuosikurssilla olisi jotain livenä 

● Ehdotettu mahdollisuutta päästä ainakin joskus käymään 

Huoneella, koska moni opiskelija on kokenut olonsa 

yksinäiseksi ja eristyneeksi muista opiskelijoista → ei saanut 

kannatusta henkilökunnalta 

- Opetushenkilökuntaa tänä syksynä on todella vähän, graduohjaajia ei 

juurikaan → tästä aiotaan tehdä kannanotto harkkajuttujen kanssa ja 

käydä keskustelua opetushenkilökunnan kanssa, koska ei ole ok 

- Olisi kiva luoda parempaa yhteyttä laitoksen ja opiskelijoiden välille, 

mutta varmasti hankalaa kun henkilökunnalla resurssit vähissä. Kopot 

ottaa asian esille seuraavassa oppiainekokouksessa 

- Tiedekunnan johtokunnan kokouksessa ehdotettiin jotain tyyppiä 

psykologian määräaikaiseen apulaisprofessuuriin kakkostasolle  

- Puskaradiossa herännyt huolia erinäisten kurssien järkkäämisestä, 

olisi kiva saada jotain selvyyttä asiasta 

- Välihuomio: Zoomissa ei voi velvoittaa laittamaan kameraa 

päälle, son laitonta!! T. Hilla 

- Huolisähköpostin kokoaminen; harkka, gradu, kurssit, halutaan 

valmistua, auttakee, nää on myös henkilökunnan eduksi 

- Kopot ottaa kopin tästä, mutta kannustetaan 

opiskelijoita ottamaan myös suoraan yhteyttä proffiin 

 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Kaikki baaribileet peruttu, myös vujut 

- 16.9 Pyöräretki Pomponrahkaan klo 15:30 alkaen (säävaraus) 

- 21.9 17:00 Indeksi-lehden tutustumisilta 

- 21.10 Suunnitteilla rastikierros-tyyppinen tapahtuma koko jäsenistölle, 

Halloween-teemalla -> Fobian syyssitsejä suunniteltu seuraavalle 

päivälle, mutta eiköhän molempiin tapahtumiin ole osallistujia 

- 4.11 Academic Munchies 

- Maanantaina on fuksisitsit, ne pidetään ulkona 

 

14.2 SPOL   

- Orientaatiomökki oli viime viikonloppuna 
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- Kaikki tapahtumat järkätään etänä (SPOLskis ja Gradukonffa), ensi 

vuoden tapahtumat auki 

- Ensi tiistaina palaveri SPOLskiksesta, joka on siis 17.10 

- Kokouksessa puhuttiin Oulun uudesta psykan laitoksesta, he pyysivät 

SPOLia kommentoimaan opetusrunkoa 

- Tuutorointi? Ainejärjestö? SPOL pyrkii auttamaan parhaansa 

mukaan 

- Sähköpostit menee taas roskapostiin, saisiko ne jotenkin muutettua 

omista asetuksista? Ongelma ilmeisesti vain meidän ainejärjestöllä 

- Heidi I. laittaa viestiä yliopiston IT-tukeen 

- Lina K. kirjoitti SPOLin blogiin, käykää lukemassa 

- Fuksikysely viime vuoden fukseille tuli vihdoin, Heidi I. on sitä jo 

promonnut ja vastauksia on tullut jonkin verran 

 

14.3 Tupsy 

- Vujut peruttu tältä vuodelta 

- Terapiakoulutus peruttu 

- Ilmastokoulutus siirretty 

- Musikaali tapahtuu, maksaa 30e opiskelijoilta 

- Perttu L.:n pitäisi järjestää järjestöinfo 

- Minna V.:lle laitettu viestiä et voitaisiinko saada joku tila, 

näyttää huonolta ja joudutaan todennäköisesti järkkäämään 

etänä 

- Ei saada pitsoja :( Tilataan kaikkien omiin osoitteisiin..??? 

- Iltakoulu ensi viikolla 

- Tupsyn puhejohtajuus?? Hillan mielestä Perttu L. voisi ruveta pj:ksi, 

Perttu L. ei oo samaa mieltä 

- Lounatuulessa (Tupsyn lehti) voitaisiin julkaista jotain opiskelijoiden 

juttuja 

- Voitaisiinko tehä joku auttakaa ottakaa meidät harkkaan? :((( -

ilmo 

 

14.4 Muuta 

- Kiireellinen tiedustelu säpössä koskien puisen falloksen (joka on tällä 

hetkellä Emilialla) lainaamista Fobian alumnin toimesta 

- Annetaan fallos lainaan, Emilia vastaa alumnille säpöllä 

- MEILLÄ ON VAIHTARI! 

- Hän on Saksasta 

- Haluaako joku luopua haalareistaan, Heidi A. kysyy 

Puskaradiossa (viime vuonna ainakin oli pari myyjää). Hallitus 

voisi kyllä tilata parit haalarit vaihtareita varten 

- Kangaskasseja Fobialle? Ei maksaisi paljoa, voisi olla pari eri 

vaihtoehtoa painotuksessa (Fobian logo ainakin, Nella E. voisi 

hahmotella kans jotain) 

- Emilia ottaa Asian hoitaakseen 

  

15. Tiedotus ja viestintä 
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- Uuden sitsilaulun julkaisu Instassa vaikka seuraavana päivänä kevätsitseistä 

tai sitsien jälkeen illalla 

- Uuden videon ottaminen 

- Voitaisiin laittaa sanat wapissa ja sit tulostaa muutamat sanat 

- Katri pyytää fuksit kaveriksi Fobian facebook-käyttäjällä 

- Seuraavaan tiedotusviestiin linkki Puskaradioon (fukseja varten ja muutenkin) 

ja tuutorit jakaa kans omilla kanavillaan 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Huoneen siivous? Anniina tekee doodlen 

- Kulkuluvat muutamilla hallituksen jäsenillä toistaiseksi lokakuun loppuun asti, 

pitää selvittää mihin kellonaikoihin ne toimii → Hilla laittaa viestiä asiasta 

- Fuksivastaanotto meni kivasti ja tarjoilut oli hyviä 

- Emännät on miettineet vastaanoton järkkäämistä ulkona, mutta asia vielä 

mietinnässä 

- Loskavastaanotto? :) Hilla ainakin osallistuisi 

 

17. Tuutorointi 

- Eilen oli käyty Samppiksessa, vanhuksia oli enemmän kuin fukseja 

- Fuksit ryhmäytyneet kivasti, mutta jotkut kokeneet myös ulkopuolisuuden 

tunnetta 

- Tuutorit joutuneet järkkäämään kaikki tapahtumat ulkona, mistä tullut vähän 

nurinaa, mutta tuutorit on tehneet parhaansa ja pyrkineet kuuntelemaan 

fuksien toiveita 

- On ilmennyt taas tiettyjen ainejärjestöjen syrjintää, toivotaan että tuutorit 

tekee selväksi fukseille, että kaikki ainejärjestöt on tasa-arvoisia ja ketään ei 

syrjitä tai tehdä ennakko-oletuksia 

- Kaikki fuksit ei oo maksaneet jäsenmaksuja, Sanni välittää listan tuutoreille ja 

tuutorit välittää viestin fukseille 

- Fukseilla on jo oma wappi-ryhmä ilman tuutoreita.. Ilmeisesti kuitenkin liittyi 

haalareiden/pikkujoulujen suunnitteluun tms. Kuitenkin vähän ikävää, jos 

fuksit kokee ettei voi/uskalla puhua kaikesta tuutoreiden nähden 

- Hallitus on tuutoreiden tukena, jos tarttette jotain! <3 

 

18. Hallitus ja muuta kivaa 

- Hallituksen esittäytyminen fukseille, tehään doodle, mielellään viikolle 38 

- Vois järkätä ennen järjestöinfoa 

- Järkätään ulkona, jos ei voi sään takia niin siirretään Zoomiin 

- Hallituskähmintä myöhemmin syksyllä, sekin varmaan etänä 

- Syyskokous pitää järkätä marraskuun loppuun mennessä 

- Murehditaan myöhemmin kiitosillallista 

- Järkätään jotain hallitushengailua, mielellään lokakuussa niin tuutorit saa 

hengähtää, Hilla voi varata Ikituurin kerhohuoneen 

- Psylin avustushakemus osoitetaan suoraan järjestökoordinaatille Katja V.:lle 

 

19. Seuraava kokous  

- Ma 14.9 klo 12, mietitään paikka myöhemmin 
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20. Muut esille tulevat asiat 

- Aivot ei toimi enää voidaanko lopettaa kokous 

- Syyskausi jee, wuu t. kaikki 

 

21. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 17:07 


