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Fobia ry:n hallituksen kokous 07/2021

Paikka: Etänä Zoomissa
Aika: 11.3.2021 kello 15:45
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B. (saapui klo 15:51), Maria (poistui klo 16:53),
Martiina, Anniina (poistui klo 16:53), Aliina (poistui klo 16:57), Titta, Ella J., Sofia K.
(saapui klo 16:09), Jenni, Peppi, Vilma, Ella T., Sofia U., Liina, Viivi, Saara

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 15:47.

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 6/2021.

6. Posti
Ei postia.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Hallitushengailuiltama oli 4.3. Puheenjohtajisto oli keksinyt kivaa ohjelmaa ja
kaikkien mielestä ilta oli onnistunut <3
Kalzarikännit oli 10.3, josta puhutaan virkistystoiminnan yhteydessä lisää.
Maskien käyttäminen yliopistolla: “Yliopiston tiloissa on noudatettava
yliopiston koronaohjeissa kuvattuja suojatoimia, mukaan lukien
kasvosuojuksia (”maski”) koskevat ohjeet, myös silloin, kun tiloissa
työskennellään itsenäisesti ja omaehtoisesti.”
Kummitoiminnan ilmoittautumislomake on auki tämän viikon loppuun.
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8. Talous
Hengailuillaksi sovittiin 3€/hlö herkkukuluihin.
Uusi jäsen lisätty jäsenrekisteriin.
TYY:n avustusten hakulomake täytyy täyttää. Tästä huolehtii pääasiassa
puheenjohtaja ja pyytää tarvittaessa apua muilta.

8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 15€ hallituksen virkistäytymisillan tarjoiluihin, Titta

8.3. Budjetointi
Budjetoidaan

● Toiminnantarkastajille pizzat n. 25€
● Kiitoksena joogasalin lainauksesta lahjoitetaan 35€ joogasalille
● Postimerkkejä haalarimerkkien lähettämiseen 40€

9. Virkistystoiminta
Kalzarikännit oli eilen 10.3. Osallistujia oli noin 20-25 kpl, yhteinen ohjelma
kesti kaksi tuntia ja viimeiset juhlijat poistuivat zoomista klo 2:30. Tapahtuma
sujui hyvin eikä ollut mitään teknisiä ongelmia. Anonyymin palautelomakkeen
vastauksissa ilmeni tyytyväisyys tapahtumaan ja toive lisäetätapahtumille.
Kukaan ei kokenut painostusta juoda alkoholia, mikä oli tarkoituskin.
Hallituksen palaute oli myönteistä, kaikilla osallistujilla oli ollut hauskaa.
Mietittiin vastaavien tapahtumien varalle kehotusta tai ohjeistusta pitää mikit
päällä tauoillakin, jotta yksin osallistuvat pystyvät myös osallistumaan
keskusteluun.

10. Hyvinvointi
Hyvisviikko on ensi viikolla ja sen ohjelma on julkaistu. Ma: Hyvisten
taukojumppavinkit instassa, Ti: Etäjoogaa zoomissa klo 18, Ke: Peli-ilta
discordissa klo 18, To: Hyvisten kehonhuoltosessio zoomissa klo 17.
Fb-tapahtuma tulee pian myös.
Kiitoksena joogasalin lainauksesta lahjoitetaan 35€ joogasalille.

Teknisten ongelmien vuoksi kokous meni tauolle klo 16:13 ja tauolta
palattiin klo 16:15.

11. Kulttuuri
Lähetetään sähköposti ja kyselylomake Open stagesta, jota on mietitty
huhtikuun lopulle.
Lisäksi jokin iltatapahtuma, esim. pääsiäismunien maalailu, on tarkoitus
järjestää pääsiäisen tienoilla.
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12. Työelämä ja koulutus
Sähköpostiin ja fb-tapahtumaan laitetaan tänään tai huomenna
lomake, jolla mahdollisuus kysyä etukäteen kysymyksiä kouluttajilta.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Turun Yliopiston tiedonhallintapolitiikkasuunnnitelmaan on pyydetty
hallitukselta kommentteja. Luetaan se seuraavaan kokoukseen mennessä.
Harkkahöpinöiden puhujiin on 5 halukasta ilmoittautunut. Mietittiin, onko tämä
liikaa, koska yleensä ollut 3 henkilöä, mutta päädyttiin siihen ettei välttämättä.
Jos ja kun tapahtuma järjestetään zoomissa, on osallistujilla mahdollisuus
tulla myöhemmin tai lähteä aikaisemmin, joten tapahtuman venyminen ei
haittaisi.
Tapaaminen Jutta T.:n kanssa on lähiaikoina, muttei tarkkaa aikaa ole vielä
päätetty. Sama henkilö on ollut yhteydessä Tupsyyn ja pyytänyt heitä myös
paikalle. Mietittiin, miten psykologit voisivat opiskelijoita auttaa, mutta
konkreettisia keinoja on vaikea keksiä, kun ei olla varmoja heidän
resursseistaan. Suurin osa opiskelijoista ei varmaan kaipaa lisää tekemistä
vaan ennemminkin joustoa jo olemassa olevaan työmäärään ja aikataulutusta
fuksien kursseille. Fuksien kursseilla suurin osa luennoista on tallenteina
ilman mitään interaktiivisuutta, ja tämä on erittäin huono asia heidän
jaksamisensa ja integroitumisensa kannalta.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Kevätkokous oli 8.3.
Tänään oli Huomenta Index ja se oli menestys.
Jäsenkyselyyn vastasi 117 ihmistä ja sen tuloksista lisää myöhemmin.
Turistina Turussa siirretty viikolla eteenpäin eli uusi päivä on 29.3.
Dialectican tapahtumia: kevätkokous oli 31.3, levyraati tulossa, 15.3
etähengailu synttäreiden kunniaksi.
Sos-klubi: liikunta/hyväntekeväisyyshaaste T-Klubin kanssa tulossa ja
tehty päätös että kaikki luennot tallennettava echoon.
Katko: deadlinepiiri 10.3 ja 23.3, Among us peli-ilta 16.3, pubvisa 18.3
ja kevätkokous 22.3.
Putex: palautekysely tuutortoiminnasta.
I/O Speksin näytös tulossa livestriimauksena. 31.3 etäbingo.
VAPPUA SUUNNITELLAAN!

14.2. SPOL
SPOLin tulevia tapahtumia:
Aj-tapaaminen la 10.4 klo 12-16: osallistujatoiveena pj, vpj, kopot ja
tapahtumavastaava. Aihetoiveita, joista keskustellaan yhdessä tai
pestikohtaisesti, voi miettiä etukäteen.
SPOLin harkkailta to 15.4 klo 18 alkaen. Ohjelmassa ekana
opiskelijasihteerin puheenvuoro liittyen psykan alan töihin. Sen jälkeen
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paneelikeskustelu muutamien nyt tai hetki sitten harkassa
olleiden kesken ja he kertovat hakemisprosessistaan ja
antavat vinkkejä.
SPOLin (yritys)yhteistyötapahtuma la 8.5. Tällä ei ole vielä virallista
nimeä. Ajatuksena on, että yhteistyötahoilta tulee edustajia puhumaan
jostain tai pitämään workshopia. Suunnittelu on vielä vähän kesken ja
sisältö tarkentuu myöhemmin.
Kaikki tapahtumat ovat etänä. Nämä voisi myös lisätä Fobian
tapahtumakalenteriin.

14.3. Tupsy
Kevätkokous pidetään 24.3 klo 18 zoomissa.

14.4. Muuta
Viestiä laitettu kahdelle vaihtarille.

15. Tiedotus ja viestintä
Freudeja taas myynnissä.

16. Emännän kuulumiset ja Huone
Kokoontumisrajoituksen suhteen noudatetaan yliopiston ohjeistusta, joka on
10 henkilöä. Huoneella on maskeja tarjolla.

17. Hallituksen sisäiset asiat
Ei asioita.

18. Muut esille tulevat asiat
Toiminnantarkastajille kaikki tarvittava valmiina Huoneella viimeistään pe
19.3. Viime vuoden toimintakertomus taitaa olla melkein valmis.
Kummitoimintaan on tullut 28 ilmoittautumista.

19. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 18.3 klo 16:00.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 17:04.


