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Fobia ry:n hallituksen kokous 15/2021

Paikka: Etänä Zoomissa
Aika: 19.8.2021 kello 19.30
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B., Maria, Anniina, Aliina, Heidi I., Titta, Ella J., Sofia
K., Jenni, Ella T., Liina, Viivi, Sofia V.-U.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 19.35.

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 Maria.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 14/2021.

6. Posti
Verohallinnon päätös 2020: veroja ei tarvitse maksaa lisää.
Kansalliskirjaston vapaakappaletoimiston info Feedbackista: Fedarien
lukumäärää vähennetään, sillä niitä on painettu vähemmän kuin yleensä.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Hallitusmökkeily oli 13.-15.8. Hallituksella oli kivaa! Harmi, etteivät kaikki
hallituslaiset päässeet paikalle, mutta mukavasti porukkaa oli silti
mökkeilemässä.
Uudet fuksit saapuivat 18.8.! Moni hallituslainen tuutorina.
Koronavalo tällä hetkellä keltainen.
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8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 17,15€ Jenni, Mökkieväät Siikaisista lauantaina 14.8.

8.3. Budjetointi
Budjetoidaan

● 30€ fuksivastaanottoon

9. Virkistystoiminta
19.8. Syksyn ensimmäinen TYY:n tapahtumaneuvoston tapaaminen.

Puhuttiin koronarajoituksista ja niiden mukaisesta tapahtumien
järjestämisestä. TYY muistutti, että nykyiset ohjeet ovat
suosituksia, eivätkä täysin sitovia velvoitteita. TYY:n ohjeistus
seuraa tiiviisti yliopiston ohjeistusta ja myös TYY:llä tällä
hetkellä keltainen aika menossa. TYY muistutti myös, ettei
aseta esimerkiksi sanktioita, vaikka jokin menisi mönkään.
Viranomaisten antamat rajoitukset kuitenkin muistettava
huomioitava! TYY:n lisäksi myös muut isot toimijat
kannustaneet tapahtumien järjestämiseen rajoitusten
mukaisesti, sillä niiden tuoma yhteisöllisyys on lähtökohtaisesti
hyväksi kaikille.
TYY luonut syksyn ulkotapahtumia varten Excel-taulukon,
jossa järjestöt voivat ilmoittaa tapahtumiensa ajankohdat,
sijainnit ja arvioidut osallistujamäärät. Täten voidaan välttää
isojen tapahtumien osuminen samoihin paikkoihin samoina
päivinä. HUOM! Kyseessä ei ole varausjärjestelmä.
TYY suositteli hybridimallin kokeilemista tapahtumissa.

30.8. Fuksisitsit Q-talon pihalla, säävarauksella.
Jos kauhea rankkasade, perutaan sitsit. Hyvällä säällä ollaan
ulkona, mutta silloin Q-talon varaaminen on turhaa.
Tarjoilijoiden suhteen tilanne tällä hetkellä ok. Jos tarjoilijoita
puuttuukin, on hallitus valmiina.
Jos ylimääräisiä paikkoja jää, saavat vanhemmat opiskelijat
osallistua ilmoittautumislomakkeen kautta. Hallituslaisille ei ole
tarjolla ylimääräisiä paikkoja.
Pöytien ja osallistujien tarkka määrä ei ole tiedossa. Fukseja
yhteensä n. 90.
Maskisuositus silloin, kun poistutaan pöytäseurueen luota.

1.9. Indexin kastajaiset klo 17 alkaen. Fobialla oma rasti.
Rastille 1-2 ihmistä, jotka päävastuussa rastista. Liina ja Ella T.
Whatsappin kastajaischatissa.
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Rastille tulossa: Liina, Ella T., Aliina, Viivi, Titta, Jenni,
Ella J., Heidi A., Annina B. ja Anniina.

Syyssitsien suunnittelua ei olla vielä aloitettu.
Olleet yleensä lokakuussa, mutta ajankohta joustava!
Varataan tila ja perutaan, jos tilanne huononee.

Pikkujouluja varten varataan tila. Marraskuun lopulla tai  joulukuun alussa.
Heidi’s ollut halukas järkkäämään muitakin tapahtumia kuin baaribileitä.

10. Hyvinvointi
Fobian ja Katkon vakiovuoro tiistaisin klo 17.00-17.45.
Social sportsin kanssa oli tapaaminen 12.8.

Kyseessä matalan kynnyksen liikuntatapahtumien
järjestämiseen ym. ‘’höntsäliikuntaan’’ keskittynyt sovellus.
Jokainen luo oman profiilin ja sen avulla voi osallistua mihin
liikuntatapahtumaan tahansa. Tarjous sovelluksen 1kk
ilmaisesta käyttöoikeudesta somenäkyvyyttä vastaan. Sovellus
on ilmainen, mutta siinä on mainoksia. 1 kk:n ilmaiskokeilu on
kuukausi ilman mainoksia. Kuukausi loppuu itsestään, eikä
laskutus jatku. Sannille viestiä somemainoksesta. Ei
superhashtag-yhteistyö, eikä liekkiemojeita. Turusta mukana jo
useita ainejärjestöjä, esim. Biolääkis. Miten sovellus toimii:
https://www.youtube.com/watch?v=a1zzl5OgadE
Testataan! Anniina vastaa, että ollaan mukana.

11. Kulttuuri
Syksyllä haluttaisiin järjestää esimerkiksi maalausilta ja leffailta. Leffailta
helppo järjestää aina myös etänä.
Speksin suhteen ei vielä tiedetä, mitä tulemaan pitää.

12. Työelämä ja koulutus
Ei käsiteltävää.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
10.8.2021 Oppiainekokous

Sisäänottomäärän lisääminen: 10 uutta opiskelijaa viideksi vuodeksi.
Ministeriön rahoituksella palkataan uusi yliopistonlehtori.
Opintosuunnitelmaa tulee muuttaa sisäänoton kasvaessa. Ensi
vuonna tulossa uusi suunnitelma. Myös opiskelijat pyrkivät
vaikuttamaan suunnitelmaan. Kaikki tämä tullut kesällä tosi
nopealla aikataululla ministeriöstä ja on hyväksymisestä ollut
valtakunnallista painetta. Muilla paikkakunnilla lisätty
sisäänottomääriä ja esimerkiksi Jyväskylässä aloittaa 100
opiskelijaa vuosittain.
Harjoittelujen osalta 10 opiskelijaa lisää tulee vaikuttamaan
jossain vaiheessa. Harjoittelusysteemin kehittäminen jollain
tavalla askarruttaa.

https://www.youtube.com/watch?v=a1zzl5OgadE
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Opetuksen laatu ei saa kärsiä ja resursseja tarvitaan
lisää. Psykologia on oppiaine, jossa tarvitaan paljon
henkilökohtaista opetusta ja ohjausta.
Henkilökunnan mielipiteitä: Turun ei pitäisi profiloitua
pienimmäksi oppiaineeksi. Suomessa on yhteiskunnallinen
tarve psykologeille ja tämä tuo mahdollisuuden uusiin
muutoksiin.
Logopedian oppiaineen kokemuksia opiskelijoiden sisäänoton
kasvattamisesta: kliiniset harjoittelut saatu hoidettua hyvin.
Yksilöllisestä ohjauksesta on luovuttu ja ohjaus tapahtuu
ryhmissä. Kandi ja gradu suoritetaan samasta aiheesta ja
pareittain suoritettavia projektiaiheitakin on ehdotettu: samasta
aiheesta tekee useampi ja parit tukevat toisiaan.
Metodiopintojen harjoitustyöt on vaikea järjestää 100 ihmiselle,
mutta tähän voitaisiin vaikuttaa opetusmenetelmien
kehittämisellä.
Johtokunnan kokouksesta: Paikat lisäyksestä on päätetty
yhdeksi vuodeksi, mutta on oletettavaa, että lisäys jatkuu vielä
senkin jälkeen. Rahoitus on annettu viideksi vuodeksi, koska
oletuksena on, että tämän ajan jälkeen valmistumisesta
saatavat tuotot alkavat kattamaan opettamista. Vararehtori ei
tiennyt, että psykan opiskelu kestää 5,5 vuotta ja ei siksi ole
osannut neuvotella lisärahaa. Neuvottelut jatkuvat, eli
mahdollista saada rahat pidemmäksikin aikaa.

2020 fukseille järjestetään tapaaminen jossa opiskelijat voivat tavata
opettajia.
Uudet opettajat aloittavat syksyllä.
Kurssien lähiopetus

Selvitellään, mitkä kurssit ovat livenä ja mitkä etänä. Ikävää, jos
etäkurssit kasaantuvat tietylle vuosikurssille. Jos on kyse vain parista
kurssista, voi asian koittaa hoitaa suoraan opettajien kanssa. Jos taas
on kyse laajemmasta etäilystä, voi Indexin kopon kanssa ottaa
yhteyttä TYY:n kopoasiantuntijaan tai Riikka K.:n. Etäopetuspäätös ei
voi olla täysin opettajan päätettävissä, esimerkiksi korona-altistumisen
takia. Jos yliopiston johto viestittää, että läsnäolo-opetukseen palataan
asteittain, ei konkretia voi olla täysin päinvastaista. Opiskelijatkaan
eivät voi päättää olla menemättä tekemään tenttiä, sillä eivät halua
altistaa itseään.
Hybridimalli voisi olla hyvinkin toimiva, sillä toiset suosivat etäaikaa,
toiset lähiopetusta → luentosalit eivät ole niin täynnä. Mallin ei pitäisi
vaatia opettajalta liikaa toimia. Etänä oleminen on opiskelijan oma
tietoinen valinta. Jonkintasoinen hybridimalli on ollut käytössä jo
ennen korona-aikaa.
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14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
21.8. Fuksipiknik klo 12-16, Pubin pihalla
24.8. Sivuainemessut klo 12-16, Pubin pihalla

Tarvitaan Fobian pöydälle esittelijöitä.
Pöytää voi mennä hakemaan klo 11-11.40.

Klo 11.30-13 Jenni, Anniina, Titta
Klo 13 Viivi, Annina B.
Klo 14 Aliina, Liina, Ella J.
Klo 15- loppuun asti Liina, Ella T., Sofia V.

Lisäksi voi olla, että ylimääräisiä pääsee auttamaan, vaikka ei
ollut kokouksessa mukana.

25.8. Fuksipäivystys klo 11-14, Pubin pihalla
25.8. Aarteenmetsästys klo 17-22
1.9. Kastajaiset klo 17-22

Fobian rastille tarvitaan väkeä. Parin tunnin vuorot pareittain?
Lopun kaste porrastettu

7.9. Trivial perseet
8.9. Yliopiston avajaiskarnevaalit klo 12-16
8.9. SF-Klubbenin fuksiaiset klo 16-22
8.9. Fuksisitsit klo 18-21 Kupittaanpuistossa

Tarjoilijoita saa houkutella! Marialle voi laittaa viestiä, jos löytyy.
Ella T. voisi olla kiinnostunut, ehkä.

20.11. Vuosijuhlat

14.2. SPOL
16.10. SPOLskis. Mietitään toteutusta livenä vai etänä. Kysellään
fuksien mielipiteitä. Tiedotetaan, heti kun päätetty.
Harjoittelutuen tilannekatsauksen mukaan Turussa harjoittelutuen
hakuprosessi ja myöntäminen on edelleen muihin yliopistoihin
verrattuna hankalampaa. SPOL:n kopo varmaan jossain vaiheessa
haluaa keskustella tästä Fobian kopojen kanssa. Fobian kopojen
kanssa asiasta ei ole vielä keskusteltu. Aiheesta ilmeisesti joskus
tehty kannanotto.
Psylin opiskelijaedustajat on valittu.
Tulossa tiedetapahtuma, jonka aiheena addiktiot. Toteutusmuoto ja
pvm tarkentuu myöhemmin, mutta suunnitteilla marraskuu.
Biletapahtuman järjestämistä mietitään keväälle, riippuen siitä miten
tilanne kehittyy syksyn aikana.
Vuoden psykologian opiskelija -palkinnon teemana oli
mielenterveystyö ja palkinnon nimeksi valittiin Mielenrauhanturvaaja.
Jokaisesta ainejärjestöstä tarvitaan ehdokas. Jos tulee ehdokkaita
mieleen, voi Heidi I.:lle laittaa viestiä! Myöhemmin syksyllä jäsenistölle
lähetetään lomake, jonka kautta palkinnon saajaa voi ehdottaa.
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Psylin liittovaltuuston haku alkaa syyskuussa ja nykyinen
liittari kaappaa SPOL:n Instagramin 15.9.
Syyskuussa SPOL:n puheenjohtajisto tapaa Psylin vpj:n,
koordinnaattorin ja opiskelijasihteerin. Jos aiheita, mitä olisi hyvä
käsitellä, yhteys Heidi I:n. Onko esimerkiksi joitakin kopoaiheita, joista
olisi järkevää mainita myös tässä tapaamisessa?
SPOL:n blogiin lokakuulle tarvitaan kirjoittaja. Lokakuun aikana
kirjoituksen pitäisi olla blogissa, mutta aika on joustava
Seuraava kokous sunnuntaina 22.8.

14.3. Tupsy
Ensimmäinen Tupsy:n kokous 17.8. Psylin hallitusvaalit tulossa,
Tupsylle etsitään uutta pj:tä, puhuttu aloituspaikkojen nostosta. Jos
pj:n rooli kiinnostaa, voi Sofia V.-U.:lta kysellä lisää. Hallitukselta saa
apua ja he voivat auttaa myös pj:n hommissa. Pj:n pestiä voi
mainostaa myös muille.
Järjestöinfoon psylin vastaus: mieluummin myöhemmin (lokakuu?),
voiko pitää livenä? Yhteensä opiskelijoita melkein 100 ihmistä. Ajatus
livenä järjestämisestä tuntuu kaukaiselta, ellei järjestöinfon osallistujia
pysty jollain tapaa lohkomaan. Olisiko tällä hetkellä parempi linjata,
että järkätään etänä? Yksi mahdollisuus on, että porukka jaetaan esim
tuutoriryhmittäin ja katsellaan etänä pienissä porukoissa.
Sofia V.-U. on mennyt naimisiin! <3

14.4. Muuta
Welcome Fair vaihtareille tapahtuu, mutta järjestöt ei saa osallistua.
Korvaava tapahtuma maanantaina 30.8.

WonderMe alustalla joku korvaava netissä ma 30.8.
Tapahtuma vielä hieman mysteeri, mutta selventyy varmasti
myöhemmin.

Tuutorneuvoston kokous 11.10.

15. Tiedotus ja viestintä
Social Sports -sovelluksen somemainos.
Indexin tapahtumia saa mainostaa!

16. Emännän kuulumiset ja Huone
23.8. fuksivastaanotto klo 14-15? Silloin voisi myös muita hallituslaisia tulla
moikkaamaan jos pääsee. Vastaanotto järjestetään lähtökohtaisesti ulkona,
mutta sateen sattuessa on mahdollista mennä Pubin aulaan.
Huone on kaaos!! Ella J. tulee loppuviikosta Turkuun ja päivittelee, millaista
siivousoperaatiota huone tarvitsee. Ennen fuksivastaanottoa kaikki paikalle
kykenevät pikasiivoukseen. Ella J. ottaa kuvan kaaoksesta, jotta hallitus voi
lähettää syyllistävän kuvan.
Huoneella maskisuositus ja sieltä löytyy käsidesiä. Vihkokin saattaa vielä olla
olemassa ja sitä voi varmuudeksi pitää pöydällä. Muuten avoin opiskelijoille.
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17. Hallituksen sisäiset asiat
Olisi kiva tulevaisuudessa pohtia hybridikokouksen mahdollisuutta.
Mahdollisuus voisi olla syyskuun puolella järkevä, kun iso osa hallituksesta
Turussa opintojen vuoksi.
Alkusyksystä olisi kiva pitää pienet ja lyhykäiset kehityskeskustelut. Kysellä
fiiliksiä menneestä alkuvuodesta ja tulevasta syksystä. Varautukaa tällaiseen.
Olisi kivaa hengailla hallituksen kesken. Voisi varailla esim. Proffasta,
Koulusta, Edisonista jne. jonkun tilan ja mennä viettämään iltaa! Ehkä sitten,
kun hallituksesta olevat tuutoritkin ovat jo vapaalla tuutorihommista?

18. Muut esille tulevat asiat
Sovitaan tuutoreiden kanssa, koska olisi hyvä ajankohta hallituksen
esittäytymiselle (kerrotaan pesteistä jne.).
Sääntötoimikunta? Fobian sääntöjä päivitetty viimeksi vuonna 2016.
Sääntöihin voisi tulevaisuuttakin ajatellen kirjata esimerkiksi etäosallistumisen
mahdollisuus. Voisi perustaa toimikunnan, joka alkaisi työstämään asiaa.
Kastajaiset 2020: Ensisijaisesti kakkosten ja kolmosten juttu.

Rajoitukset 50 hlöä. Määrä tulee täyteen mahdollisesti jo
kakkosista ja kolmosista. Tuutorit paikalle vähintään? Yleisesti
perinteenä ollut, että vanhemmat opiskelijat katselleet kasteen.
Kaste voidaan mahdollisesti striimata muille. Ensisijaisesti
kakkoset ja kolmoset paikalla. Olisi myös kurjaa, jos nykyiset
fuksit ainoat, jotka eivät pääse.
Kastajaisten jatkot. Mahdollista rajoitusten puitteissa järjestää.
Ne voisivat olla selkeästi rajatut kakkosille ja kolmosille.
Ennakkoilmo ja myöhemmin ilmon voi avata, jos paikkoja jää.
Jatkopaikan vuokraan Fobialta rahaa saatavissa ainakin
jonkun verran, sillä rahaa säästyy bussikuljetuksesta ja
kastajaispaikan vuokrasta.

19. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 26.8. klo 18.00.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 21.25.


