
Fobia ry Pöytäkirja 12/2021
Assistentinkatu 7
20014 Turun yliopisto

Fobia ry:n hallituksen kokous 12/2021

Paikka: Etänä Zoomissa
Aika: 26.4.2021 kello 15.00
Paikallaolijat: Annina B., Maria, Martiina, Anniina, Aliina (saapui klo 15.07), Heidi I.,
Titta, Ella J., Sofia K., Jenni, Peppi, Liina, Sanni, Viivi, Hanna V., Saara

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 15.02.

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 11/2021.

6. Posti
Postissa on tullut lasku haalarimerkeistä ja kirje verohallinnolta. Myös
kirjatoimitus on saapunut.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Pj on saanut Yhdessä/Together-kampanjahaasteen. Muutkin voivat käydä
kirjoittamassa ideoitaan Viima-alustalle.
200 kpl kirjoja on nyt Huoneella ja ne pitäisi jakaa jäsenistölle. Olisi hyvä
kuitenkin tutustua niihin ennen jakamista.
22.4. eli viime torstaina oli Open Stage sekä Koko Fobia tanssii -tapahtuman
tanssitunti ja afterpartyt.
15.4. oli SPOL:in harkkailta.
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8. Talous
Vuonna 2020 hallitus ilmoitti kaikkien virallisten hallituslaisten tiedot
Mobilepaylle ajantasaisten tietojen päivittämiseksi. Mobilepaylta kerrottiin,
ettei tätä ole välttämätöntä tehdä joka vuosi, vaan he pyytävät päivitystä, kun
näkevät sen ajankohtaiseksi. Päätettiin, ettei tietoja tarvitse turhaan päivittää.

8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 30,90€ SPOL:n jäsenmaksu vuodelle 2021

8.3. Budjetointi
Ei budjetoitavaa.

9. Virkistystoiminta
Kiitos kaikille tanssitapahtumassa mukana olleille! Tapahtuma onnistui
teknisesti yllättävän hyvin ja osallistujat viihtyivät. Visailun palkinto on vielä
hankinnassa.
Hallituksen ulkopuolelta on tullut ehdotus järjestää ulkositsit kesällä.
TYY:n haalarihaaste on käynnissä vappuviikon.

10. Hyvinvointi
Tanssitunti meni hienosti, ja siitä tuli positiivista palautetta!

11. Kulttuuri
Open Stage onnistui hyvin, ja esitykset olivat upeita. Puskaradioon tuli myös
hyvää palautetta tapahtumasta. Vaikka myöhemmin saisikin järjestää
live-version, voisi silti Instagramia hyödyntää erilaisten taitojen esittelyyn.

12. Työelämä ja koulutus
Aon Assessment -tapaamiseen osallistuu Vilma Martiinan kanssa. Ajankohta
on 10.5. klo 15.15. Kalenterikutsu on mennyt perille.
3.5. klo 16 työekskuna tv-psykologin työ! Laura S. tulee kertomaan työstään.
Tästä laitetaan sähköpostia ja insta- ja puskaradiomainosta.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Kopotoimikunnan perustamista mietitään, mutta se toteutuu todennäköisesti
vasta joskus myöhemmin.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

Siirryttiin kohtaan 14.2. SPOL.
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14.1. Index
Sivuainemessut pidetään ti 24.8. klo 12–16 Edun ja Pubin
pihalla, koronavarauksella. Fobia on ilmoittautunut jo, mutta
esittelijöitä tarvitaan!
Toinen Indeksi-lehti julkaistu.
VAPPU:

Tänään maanantaina klo 18 Indexin ja SYY-Turun Pubvisa,
jossa vastaillaan kysymyksiin, ja voittajalle on luvassa palkinto.
Tiistaina on päiväsitsit klo 16-19. Halukkaat saavat jäädä
hengailemaan sitsien jälkeenkin.
Keskiviikkona on Lunchen Kommer klo 12, jossa
jumppatuokio, mitä tänään syötäisiin, vappu-uutiset ja sää,
kahoot, wappuradiokuunnelmus ja höpinää. Keskiviikkona on
myös Katkon ja T-Klubin viinijooga klo 18, jonne myös muut
Indexläiset on vapaita osallistumaan.
Torstaina vappubingo, jossa tehtäviä, joita jokainen voi
suorittaa. Mitä enemmän bingorivejä suorittanut, sitä
varmemmin voittaa.
Perjantaina Indexin hallituksen vapputerveiset.

Harkkapaneeli 13.5. SYY-Turun kanssa.
Kevään excu on Saariston rengastie pyöräillen. Todennäköinen
ajankohta on 15.-17.6, mutta tästä ei vielä tarvitse laittaa viikkoviestiin.

Jatkettiin kohtaan 15. Tiedotus ja viestintä.

14.2. SPOL
Psykologiliiton opiskelijaedustajia haetaan.
8.5. on Opiskelijayhteistyön seminaari.

14.3. Tupsy
Tupsy-vastaava ei ole paikalla.

14.4. Muuta
Vaihtareiden haalarit on löydetty.
Aliina osallistui TYY:n International Counsiliin. Siellä kerrottiin, että
vaihtareita tulee myös syksyllä, ainoastaan lääkis ei ota ollenkaan.
Tällä hetkellä vaihtareita on 180. Kv-tuutoreita on noin 60.
Tervetuliaismessut pidetään 27.8., ja sinne tarvitaan Fobian edustajia.

Palattiin kohtaan 14.1. Index.

15. Tiedotus ja viestintä
Ei asioita.
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16. Emännän kuulumiset ja Huone
Vappuvastaanotto järjestetään perjantaina 30.4. klo 12. Keskiviikkona
tulee booli/juomaehdotus ja vappukuvainfo instaan. Mahdollisimman monen
hallituslaisen toivotaan osallistuvan.

17. Hallituksen sisäiset asiat
Kysely hallitusmökkeilyn ajankohdasta pitäisi tehdä, jotta ajankohta saadaan
sovittua mahdollisimman pian.
Vuosikellokatsaus pidetään äänestyksen tuloksen perusteella 10.5. klo 17.
11.5. klo 18 on Indexin hallitusiltama.

18. Muut esille tulevat asiat
Jäsenistöpalautetta voitaisiin kysellä toukokuussa.
Feedback-lehti pyritään julkaisemaan netissä luettavaksi 1.5.2021. Viime
vuoden tapaan myös tänä vuonna vain lehteen juttuja kirjoittaneet saavat
painetut lehdet. Kontaktien minimoimiseksi lehdet lähetetään postitse tai
mahdollisuuksien mukaan päätoimittaja jakaa ne vapun jälkeen.
Syksyllä voitaisiin järjestää jotain tutustumisohjelmaa, joka olisi suunnattu
useammalla vuosikurssille. Edellisten fuksien kastajaisia ei myöskään saa
unohtaa.

19. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 6.5. klo 16.15.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 15.56.


