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Fobia ry:n hallituksen kokous 17/2021

Paikka: Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku), kh228
Aika: 6.9.2021 kello 16.30
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B. (etänä), Martiina, Anniina (etänä, poistui klo
17.14), Aliina (etänä, poistui klo 18.23), Heidi I., Titta, Ella J., Sofia K. (etänä), Jenni,
Peppi, Ella T., Liina, Sanni (etänä), Viivi, Hanna V. (etänä)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 16.47.

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 15/2021.

6. Posti
Psykologi-lehti tullut postissa.

Heidi A. poistui hetkeksi klo 16.50 tarkistamaan postia ja palasi klo
16.52.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
TYYn 4. Järjestöfoorumi pidetään 14.9. klo 16. Käsiteltäviä asioita:
yhdistystoimijan ABC (koulutuksessa käydään läpi yhdistystoiminnan
perusasioita ja se on tarkoitettu aloittaville järjestötoimijoille tai niille, jotka
haluavat virkistää muistiaan yhdistystoiminnan eri kiemuroista), Mielen Päällä
-tukiopiskelijatoiminnan esittely, yritysyhteistyö järjestöissä ja infotilaisuus
opiskelijaedustajatoiminnasta ja -hausta.
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Säpoon tullut viestiä logosi.fi:ltä, jossa kyseltiin logotekstiilitarpeista.
Kyseessä Turun kauppislaisia tyyppejä. Ennen colleget tilattu
Hämeen nimituote Oy:lta.
Eka livekokous!!!!
Harkkasitsit oli 30.8. Fobialaiset hoiti homman kotiin <3
1.9. oli Indexin kastajaiset.
3.9. oli viime vuoden fuksien kastajaiset.
Huomenna vanhojen ja uusien ilta!

8. Talous
Harjoitussitsien osallistujalista tarvitaan talteen, josta sitten muokataan
tietoturvallinen versio hallituskansioon. Virkkarit ovat jakaneet sen jo.
Harjoitussitsien tulot ja menot on kaikki Fobian pussista. Sitsien tulot 1245€ ja
menot 1283,71€. Jaettavaa jää 38,71€ → Jokaiselta järjestöltä laskutettava
12,90€.

8.1. Hyväksytään kuitteja
● 14,82€ Koko Fobia tanssii -tapahtuman kilpailun palkinto,

Jenni
● 500€ T-klubin, Dialectican ja Fobian harjoitussitsien tarjoiluja &

tarvikkeita, Jenni

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 4,23€ T-klubin, Dialectican ja Fobian harjoitussitsien tarjoiluja

& tarvikkeita, Jenni
● 171,85€ T-klubin, Dialectican ja Fobian harjoitussitsien

juomatarjoilut, Jenni
● 152,88€ Harjoitussitsien haalarimerkkilasku, HEF Group Oy
● 14,75€ Käsidesejä Fobian kastajaisiin, Niki P.
● 204,75€ Harjoitussitsien patonkitilaus & tarvikkeita, Viivi

8.3. Budjetointi
Ei budjetoitavaa.

9. Virkistystoiminta
Fuksisitsit olivat onnistuneet. Kiitos avusta <3
Ylijääneet juomat, ruuat ja muut kamat pidetään Fobialla.
Fuksit kyselleet Q-talon vuokraa, joka on 300€.
Näiltä näkymin syyssitsit toteutuu!

10. Hyvinvointi
Yhteistyö SocialSportsin kanssa saadaan julkaista 7.9. klo 18. Koodin voisi
levittää jäsenistölle sekä sähköpostitse että puskaradiossa.
Superpark: ‘’Jos haluatte voitte ainejärjestön kesken tulla viettämään
yksityisvuoroa arkisin 20.00-21.30 tai maanantaisin erikseen sovittuna aikana.
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Yksityisvuorossa hinta neuvotellaan erikseen. Yksityisvuorolle olisi
hyvä saada 20-50 liikkujaa.’’
Hyvisviikon ajankohta mietinnässä. Onko toiveita, vai voidaanko
mielivaltaisesti valita? Ei samalle viikolle syyssitsien kanssa eli viikolle 43.
Syyslomat taas on joskus vk 40 tai 41? Vk 42 on Hämeenkadun appro ja
ehkä hallitussitsit.
Syksyretkeä mietitty esim. Littoistenjärvelle, jossa kävelyretki/mehua ja
makkaraa tms. Alkaa ruska lähestyä, niin tulee olemaan tosi nättiä
lähiaikoina!
Tämän vuoden hyväntekeväisyystapahtumaan otetaan ehdotuksia vastaan.
Hyviksillä mielessä sukkien tai tumppujen neulonta ja vieminen johonkin
tarvitsevalle osastolle. Ainakin vastasyntyneiden osastolla voisi olla tarvetta.

11. Kulttuuri
Kirppistapahtuma suunnitteilla 23.9. iltapäivälle.
Turun päivä on 19.9. Siellä on monia kulttuurijuttuja.

12. Työelämä ja koulutus
Aon assessment -koulutuksen hausta tulossa jäsenistölle info ja ilmo.
Hakuajankohtaa mietitään vielä. Aon assessmentille tieto valituista 21.10.
Martiina laittaa tällä viikolla kyselyn työekskujen ja koulutusten
teematoiveista. Täytyy vielä miettiä koitetaanko järjestää kaikki ensisijaisesti
livenä vai myös etänä.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Huomenna on oppiainekokous.
Psykologia 100-v bileet toimikuntaan tarvitaan opiskelijajäseniä.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Aarteenmetsästys, kastajaiset ja sivuainemessut oli. Palautetta
kaikista näistä otetaan vastaan! Hallituksella ei valittamista.
8.9. Indexin fuksisitsit klo 18-21. Lisää lauluxeja on tilattu, mutta niitä
odotellaan edelleen. Saapuvat ehkä ennen fuksisitsejä.
5.10. Trivial Perseet
21.10. Hallitussitsit. Pohdittiin onko ajankohta jo lukittu vai olisiko
mahdollista siirtää? Hämeenkadun approt on samana päivänä.
30.11. Indexin kotibileet
Onko Fobialla rahaa omaan hyvään kajariin, mitä voisi käyttää
tapahtumissa? Kajari on tosi kiva ulkotapahtumissa, mutta sille
saattais olla käyttöä myös sisätapahtumissa. Nyt lainattu Indexin
kajaria ja sitä voi lainata myöhemminkin kyllä! Mutta Indexin uusien
sääntöjen mukaan se pitää palauttaa konttorille seuraavana päivänä
klo 12 mennessä. Ovien mennessä kiinni illalla klo 23, kajari usein
päätyy jonku bilettäjän kotiin ja kun on 7 eri ainejärjestöä, ei oo aina
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ihan varmuutta, että missä se milloinkin seikkailee.
Lainaaminen menee myös vähän vaikeaksi, jos
Index-vastaava ei oo tapahtumassa ja kajari pitäis saada konttorilta,
minne vain Indexin hallituslaisilla kulkuoikeus. Pyydetään
taloudenhoitajaa tarkistamaan rahatilanne ja palataan asiaan.

14.2. SPOL
Päätettiin viime kokouksessa siirtää SPOLskis lokakuulta tammikuulle
siksi, että koetaan että tilanne on vielä liian epävarma ison
live-tapahtuman järjestämiseen, mutta ei haluta myöskään tehdä
etäversiota jos kuitenkin kaupungeissa on jo livetapahtumia. Pidetään
kuitenkin online peli-ilta silloin 16.10. fukseille.
20.11. järjestetään tiedetapahtuma teemalla addiktiot ja tulee
etäkatselumahdollisuus.
Esittäydyttiin fukseille sivuainebileissä!
Liittarihaku on edelleen auki.
Efpsan video tekeillä.
Seuraava kokous on nyt sunnuntaina 12.9.

14.3. Tupsy
Psylille sopisi infon päiväksi vko 41 ti 12.10 etänä. Kuulemma sopii
heille, että vielä siirretään, jos olisi mahdollisuus myöhemmin pitää
livenä, mutta juteltiin Impulsin kanssa että hybridimalli olisi tähän
tapahtumaan varmaan ok. Psyli nimittäin vastasi, että on ok idea, että
fuksit kokoontuu tuutoreiden johdolla pienissä ryhmissä (tai
fobialaisille ainakin voitaisiin ehkä varaa pari tilaa jos yliopistolla saa
olla ilman maskia) ja Psyli kustantaisi tarjoilut. Luentosaleissa ei
kuitenkaan ilmeisesti saa juoda tai syödä. Jos joku fuksi on vaikka
toisella paikkakunnalla niin voi silti osallistua. Tuutorit pohtii
keskenään, miten paras järjestää tai missä.

14.4. Muuta
8.9. Yliopiston avajaiskarnevaalit klo 12-14.
Syksyn ensimmäinen International council oli livenä viime viikolla.
Terapiasitsien tai sairaiden sitsien järjestämistä voisi miettiä ja kysellä
kiinnostusta muilta järjestöiltä.

15. Tiedotus ja viestintä
Sähköpostien hyväksyminen sähköpostilistalle voisi olla hyvä käytäntö.
Huoneen seinälle voisi myös ruveta merkitsemään tulevia tapahtumia.

16. Emännän kuulumiset ja Huone
Kulkulätkät eivät ole toimineet eikä huoneelle ole päästy. Ella J. laittaa viestiä
tilapalveluille ja kyselee mistä kyse.
Huonetta täytyy myös vähän siivoilla.
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Kioskitoimintaa mietittiin, mutta se on ehkä turhaa tässä tilanteessa.
Tullut toive siteistä tai tampooneista huoneelle. Olisi hyvä toteuttaa.

17. Hallituksen sisäiset asiat
Titta lähettää hallituspalaute-kyselyn.
Lyhyet kehityskeskustelut myös mahdollisesti tulossa.
Hallituksen oma iltama syksyllä: ideoita kaivataan. Pakohuone?
Kämppäapprot?
Emäntä-nimikkeen vaihto Huonevastaavaksi? Pj tutkii miten nimen vaihto
tehdään.

18. Muut esille tulevat asiat
Sääntötoimikunta perustetaan.
Fedari salasanan taakse? Olisi hyvä tai ainakin tunnistetiedot pois. Annina B.
selvittää, onnistuuko. Vanhojen muokkaaminen ei ainakaan onnistu.
Ylimääräinen rahoitus: “Mia E. toimistopalveluista tilaa teille vedenkeittimen ja
kaksi termoskannua. Eli asia hoituu siten. Tehkää maisterivaiheen
kirjallisuudesta lista, jonka perusteella Mia E. voi tilata teille tarvittavat kirjat.
Laitan Mia E.:n tähän s-postiin myös. Tarkentakaa myös, millainen
vedenkeitin ja millaiset termoskannut (vetoisuus, pumppusysteemi tai ei tms.)
olisivat hyvät?” Vedenkeitin 1,7 litrainen ja edullinen, n.20€, termoskannut
pumppusysteemillä väh. 3 litraisia n. 30€/kpl, kirjoista kysely jäsenistölle:
Martiina tekee.
Hallituksen esittäytyminen fukseille 21.9. klo 18 ulkona.
Fobiaa ei näy Reilun kaupan järjestölistauksessa. Ella J. selvittää.

19. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 15.9. klo 15.00.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.29.


