
Fobia ry Pöytäkirja 18/2021
Assistentinkatu 7
20014 Turun yliopisto

Fobia ry:n hallituksen kokous 18/2021

Paikka: Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku), kh228
Aika: 15.9.2021 kello 15.00
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B. (etänä), Maria (poistui hetkeksi klo 16.40 ja palasi
klo 16.42), Martiina, Anniina (poistui klo 17.09), Aliina, Titta, Ella J., Sofia K. (etänä,
poistui klo 16.40), Jenni, Peppi, Vilma (poistui hetkeksi klo 16.41 ja palasi klo 16.45),
Emilia (etänä, poistui klo 17.20), Ella T., Liina, Sanni (etänä), Viivi (etänä, poistui klo
17.11), Hanna V. (etänä), Saara (etänä, poistui klo 17.21), Sofia V.-U. (etänä, poistui
klo 17.14)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 15.06.

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 pöytäkirjat 16/2021 ja 17/2021.

6. Posti
Ei postia.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Oli vanhojen ja uusien ilta, jossa oli mukavasti porukkaa paikalla.
Fuksien kastajaisia on mietitty keväälle.

8. Talous
Dialecticaa ja T-klubia on laskutettu harkkasitsien menoista.
Käteiskassasta viety ylimääräistä rahaa pankkiin (377,15€).
Viimevuoden hallituksella on jäljellä virkistäytymisbudjettia 420€ siirtovelkoina.
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8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 250€ Q-talon juhlasalin vuokra harkkasitsejä varten, TYY

(maksettu jo 9.9. eräpäivän vuoksi)

8.3. Budjetointi
Budjetoidaan

● 30€ turvalliseen jatkojohtoon huoneelle

9. Virkistystoiminta
Rajoitusten tulisi poistua ennen syyssitsejä (25.10.) Sitsit on 27.10. Päätetään
luottaa rajoitusten poistumiseen ja suunnitella normaaliolojen sitsejä. Näin
kuulemma tekevät muutkin ainejärjestöt. Ruokakin voitaisiin tarjoilla
normaaliin tapaan ja istua pitkissä pöydissä pienten sijaan. Olisi kuitenkin
hyvä säilyttää se vessakäytäntö, että poistua saa luvalla milloin vain.
Ilmoittautumisen yhteydessä voi vielä katsoa tarkemmin, miltä tilanne näyttää
ja mahdollisesti rajoittaa osallistujamäärää, jos on tarve. Lisäksi voisi miettiä
isompaa paikkaa kuin Osakuntasali, koska halukkaita on varmaan normaalia
enemmän. Vaihtoehtoja Tivoli, T-talo, Q-talo (varattu tulloin), Heidi’s. Myös
jatkot voisi järjestää jos rajoitukset sallii. Yksi vaihtoehto olisi aloittaa sitsit
aikaisemmin, jolloin jää aikaa jatkoille. Viime vuosien teemoja olleet syksyllä
mafia ja halloween ja keväällä festari ja kasari.

10. Hyvinvointi
Hyvinvointiviikko on vko 44 (1.11.-5.11.).
22.9. Syysretki Littoistenjärvelle.
Koirien silittelyhetki to 14.10. klo 15. Samassa mahdollisesti syysvastaanotto.
Kamppailulajikokeilua suunnitellaan. Hallituksen mielestä pidempi matka
paikan päälle ei haittaa.

11. Kulttuuri
Kirppistapahtumaa voisi mainostaa esim. Indexille ja jäsenjärjestöille.
Kuitenkin niin, että fobialaiset myy ja muut saa tulla kiertelemään ja ostoksille.
Myyjiä tarvitaan! Nyt on 3 ilmoittautunutta ja kaivattaisiin lisää!

12. Työelämä ja koulutus
Psykologipalvelu Poiju on ehdottanut yhteistyötä koulutuksen muodossa.
Vastataan heille kun kysely toiveista koulutuksen teemaa kohtaan on
sulkeutunut.
Työeksku- ja koulutuskysely sulkeutuu torstaina. Vastauksia on tullut ihan
kivasti. Työekskut kiinnostaa myös etänä ja n. 60% toivoisi koulutusta livenä.
Aon Assessment -haku on avattu ja se on auki 29.9. asti.
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13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Opetussuunnitelmatyöskentely alkaa 16.11. Ja sinne tarvittaisiin 4-5
Fobian edustajaa.
Syksyn kurssikyselyn tulokset: suurin osa kursseista pidetään livenä tai
hybridinä. Ari K.:n kurssit on kuitenkin etänä.
Kopoille on ilmoittautunut yksi apukäsipari kopotyöryhmään.
Indexin kanssa voisi selvittää, miten yksittäisten kurssien vastuuopettajat voi
päättää toimivansa yliopiston linjauksia vastaan.
Mentorointikyselystä on kyselty, mutta vastausta ei olla saatu.
100v juhlien suunnitteluun tarvitaan Fobian edustajia jäsenistöstä.
Indexin kopoasioiden kyselyyn on vastattu.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Tänään julkaistaan haalarimerkkikilpailu.
21.9. TYY:n hallituksen tapaaminen klo 16.
4.10. Hyvinvointitapahtuma: pyöräretki.
5.10. Trivial Perseet, jossa Indexillä oma rasti.
21.10. Hallitussitsit, Q-talolla, maksullinen hallituslaisille.
22.10. Illallinen dekaanin luona.
29.11. Syyskokous: Pj, vpj, sihteeri, taloudenhoitaja, opintovastaava,
tiedottaja, Indeksi-lehden päätoimittaja, muut varsinaiset jäsenet
(Index-vastaavat) valitaan.
30.11. Kotibileet, Q-talolla.
Indexin opintokysely lähetetään koko jäsenistölle ja vastaamiseen
kannustetaan palkintojen muodossa.

14.2. SPOL
Kokous oli 12.9.
Oulun ainejärjestöä varten voidaan kerätä toimivia käytäntöjä.
Tehdään tämä erikseen myöhemmin.
Vuoden psykologian opiskelija -äänestys on auennut tänään.
Ehdotuksia saa lähettää. Tämän vuoden teemana
Mielenrauhanturvaaja.
Spolin puheenjohtajien ryhmään on tullut viestiä sitsilauluista ja
mahdollisuudesta toivoa ilmoittautumisen yhteydessä, ettei jotain
laulua laulettaisi sitseillä ollenkaan.

14.3. Tupsy
Järjestöinfo pidetään 12.10. klo 18. Psyli haluaisi, että jos rajoitukset
muuttuvat vaihdettaisiin livetapahtumaksi ja muulle päivälle. Hallitus
ehdottaa, että pidetään päivä ja toteutusmuoto samana joka
tapauksessa. Tällä viikolla tulee facetapahtuma.
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Maria ja Vilma poistuivat hetkeksi klo 16.40 ja klo 16.41.

14.4. Muuta
Vaihtareille on laitettu viestiä. Kaksi on ottanut yhteyttä. Ainakin
kirppistapahtumaa ja syysretkeä voisi heille mainostaa ja miksei
sitsejä tai pikkujoulujakin, jollei haittaa että ohjelma on suomeksi.
Fuksien haalaritilaukseen voisi lisätä vaihtareille S ja M kokoiset
haalarit.
Terapiasitsien järkkäämistä on mietitty.

Maria ja Vilma palasivat klo 16.42 ja 16.45.

15. Tiedotus ja viestintä
Sähköpostien hyväksyntä vaaditaan nyt Fobian listalle lähetetyissä viesteissä.
Hallituslaisten viestien voisi antaa mennä suoraan läpi.
Aliina voisi erikseen tehdä enkun kielisen tiivistelmän tapahtumista vaihtareita
varten viikkoviestiin.
Fobian OneDrive-kalenteriin saa merkata tapahtumia.

16. Emännän kuulumiset ja Huone
Päätetään muuttaa pestin nimi Emännästä Huonevastaavaksi. Säännöt on
tarkistettu ja näin voidaan tehdä.
Kulkuoikeuksissa hieman vielä epäselvyyttä. Huoneelle pääsee tällä hetkellä,
muttei henkilökunnan tiloihin.

17. Hallituksen sisäiset asiat
Hallituspalaute on avoinna tämän viikon.
Naidaan lampaita -sitsilaulusta on tullut palautetta. Indexin kokouksessa on
päätetty, että sitä ei enää lauleta. Puhutaan myöhemmin lisää Fobian
kannasta asiaan.
Hallituksen esittäytyminen fukseille ensi tiistaina 21.9. Aluksi lyhyt
esittäytyminen esim. nimi, vuosikurssi, pesti ja lyhyt kuvaus pestistä. Tämän
jälkeen voisi olla tietovisa/yhdistä vihje&pesti ja sen jälkeen vapaampaa
kiertelyä ja kyselyä pesteistä. Tarjottavana lämmintä juotavaa ja ehkä
keksiä/karkkia.
Seuraavan kokouksen jälkeen yhteistä hengailua!

18. Muut esille tulevat asiat
Viime kokouksessa tuotiin ilmi huoli Issuu.comissa aiemmin julkaistujen
Fedarien julkisesti esillä olevista nimistä erityisesti Huoneella kuultua
-palstalla. Issuussa ei pysty laittamaan lehtiä esim. salasanan taakse, eikä jo
julkaistuja lehtiä voi enää muuttaa yksityisiksi. On mahdollista kokeilla, että
lehdet poistaa ja lataa uudelleen ns. yksityisinä. Yksityisiksi
uudelleenlataaminen kuitenkin tarkoittaisi sitä, että lehtiä pääsee lukemaan
vain, jos tietää linkin julkaisuun. Linkit voisi julkaista esim. Fobian nettisivuilla.
Toinen vaihtoehto suojata nimiä on poistaa ne Fedarit Issuusta, joihin
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kirjoittaneet eivät enää halua esiintyä nimellä. Niiden mukana
kuitenkin katoaisi mahdollisuus lukea vanhoja lehtiä. Tämän johdosta
myös muutoksia pestitestamenttiin: kerrotaan, että kirjoittajille pitää ilmaista
selvästi, että lehti julkaistaan myös netissä ja että Huoneella kuultua -palstalle
juttuja saa kirjoittaa vain nimimerkin takana.
Fobian pitäisi nyt löytyä reilun kaupan järjestöjen listalta!
Kurssikirjakyselyyn tullut muutamia vastauksia, joissa ehdotettu:
Psykoterapian alkutenttikirjat (Mikä psykoterapiassa auttaa ja
Terapiasuhteessa olemisen taito), Lyhytterapeuttinen työote, Työterveys,
Forensic ja Mentalisaatio. Selvitetään hinnat. Pyydetään Lyhytterapeuttinen
työote väh. 1 tai jos budjettiin mahtuu niin 2. Fobia voi myös maksaa
ylimenevän osan.

19. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohdasta tehdään Doodle.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 17.36.


