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Fobia ry:n hallituksen kokous 20/2021

Paikka: Panimoravintola Koulu (Eerikinkatu 18, 20100 Turku)
Aika: 6.10.2021 kello 18.00
Paikallaolijat: Heidi A., Maria (saapui klo 18.17), Martiina (etänä, poistui klo 20.08),
Aliina (etänä), Titta, Ella J. (etänä), Sofia K., Jenni, Peppi, Vilma, Ella T. (saapui klo
18.14), Liina, Hanna V., Sofia V.-U. (etänä)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 18.10.

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
Siirretään kohta 9 Linjaus sitsilauluista kohdaksi 17. Hyväksytään esityslista
muutoksin.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 19/2021.

6. Posti
Ei postia.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Syksyn eka pj-neuvosto oli tiistaina 28.9. Siellä puhuttiin mm. jäsenten
hankinnasta ja Mielen päällä -hankkeesta.
Kirppistapahtuma oli 30.9.

8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
● 10,82€ hallitusesittäytymisen tarjoiluja, Ella J.
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8.2. Hyväksytään maksettavaksi
Ei hyväksyttäviä maksuja.

8.3. Budjetointi
Budjetoidaan

● 20€ Syysvastaanottoon

9. Virkistystoiminta
Sitsijärjestelyt etenee ja haalarimerkit on tilattu.
Sitsi-ilmo on samaan aikaan Halloweenixin ilmon kanssa (ma 11.10. klo 12).
Siirretään sitsi-ilmon ajankohtaa, jotta kannustetaan myös Indexin
tapahtumiin osallistumiseen. Klo 12.10 voisi olla hyvä, ettei ole päällekkäin
luentojen alkamisen kanssa.

10. Hyvinvointi
Koirien silittelyhetki & syysvastaanotto torstaina 14.10.
Rapidos Libidos pelaamassa sekä kuplafutis- että lentisturnauksessa!

11. Kulttuuri
Kirppistapahtuma onnistui hyvin ja siellä kävi mukavasti porukkaa.
Kiinnostusta teatteriekskursioon voitaisiin selvitellä. On ehkä mahdollisuus,
että Fobia sponssaa osan lippujen hinnasta.
Leffailtaa mietitty livenä pidettäväksi joko jossain vuokrattavassa tilassa tai
leffateatterissa.

12. Työelämä ja koulutus
Poiju osoitti kiinnostusta järjestää meille yrittäjyysteemainen tapahtuma joko
etänä tai he voisivat tulla jollain kokoonpanolla myös Turkuun. Ajankohdaksi
on ehdotettu alustavasti viikkoa 45.
Mietinnässä on, mistä saadaan rahat syksyn koulutukseen. Universitas-tuesta
ei ole tietoa missään. Tupsyn tuki on käytetty. Tyy-järjestöasiantuntija@utu.fi
voisi osata auttaa.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Opetussuunnitelmatyöhön tarvitaan 4-5 opiskelijaa. Kopot pääsee ainakin.
Aliinaa ja Jenniä kiinnostaa. Aluksi ajateltiin laittaa puskaradioon viestiä,
mutta ehkä ei tarviikaan. Lisäksi kyselyllä voitaisiin kartoittaa ideoita.
Mentorointitoiminnan tiedot on lähetetty Jutta T.:lle. 21 vastausta tuli.
Spolin kopon kanssa ruvetaan selvittämään Turun harkka-asioita.
Harkkakyselyssä on selvinnyt epäkohtia ja mahdollisista muutoksista
keskustellaan.
Senssis on vielä iso kysymysmerkki. Pepissä ei ole mitään tietoa senssiksen
toteutuksesta. Ari K.:lle on laitettu viestiä ja tilannetta selvitellään.
Oppiainekokous oli 5.10.

Harkkatuki on muuttunut. Nykyään kaikki saavat sen kahden vuoden
pilottikokeiluna. Infossa on lukenut kuitenkin tukea 2-3 kuukaudelle,

mailto:asiantuntija@utu.fi
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mutta ei ole tiedossa miten menee psykan kohdalla kun
harkka kestää 5 kk.
Kolme uutta opettajaa on tulossa: yksi yo-ope aloittaisi
mahdollisimman pian, yksi kliininen lehtori vuodenvaihteessa ja yksi
lehtori aloittaisi marraskuussa.

Koronavalo on muuttunut vihreäksi, ja on vielä epäselvää mitä tämä tarkoittaa
käytännössä jo alkaneiden kurssien osalta. Pidetään kuitenkin
epätodennäköisenä, että jo alkaneet kurssit muuttuisivat.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Lähiökierros 13.10. Ilmo meni täyteen nopeasti.
Hallitussitsit 21.10. Kiintiö 14 ihmistä virallisten jäsenten mukaan.
Sofia V.-U. ja Ella T. eivät pääse. Whatsapissa selvitetään, ketkä
pääsee ja ketkä ei.
Halloweenix ja baarijatkot 25.10. Meillä rasti. Martiina, Ella J., Aliina,
Heidi A., Vilma, Titta, Peppi, Liina ja Ella T. ainakin pääsee. Virkkarit
vapautetaan vastuusta.
Kulttuuriexcu teatteriin 1.11.
Excursio 8.-11.11. Mökkiviikko Kerimäellä. Ilmo aukeaa huomenna.
Kotibileet 30.11.
Academic Munchies alustavasti 24.11.
Kiitosbileet ja baarijatkot 8.12.
Vuoden luennoitsija -äänestys tulee tänään.

14.2. SPOL
Ei asioita.

Pidetään tauko klo 19.00 ja palataan klo 19.11.

14.3. Tupsy
Syyskokous 20.10. ravintola Vinhossa.
Fuksi-infoon liittyen ei ole vielä tietoa saako yliopistolla olla. Pidetään
kuitenkin päivänä ensi tiistai. Sofia V.-U. selvittää, onko muita paikkoja
yliopiston tilojen lisäksi missä voisi olla.
Alumnitapahtuma tulossa. Kuulemma Fobiaa on infottu ja luvattu olla
alumneihin yhteydessä. Tapahtuma järjestetään keväällä ja
elo-syyskuussa ilmeisesti 100-vuotisjuhlien yhteydessä.

14.4. Muuta
Terapiasitsit keskiviikkona 17.11. Saaristobaarissa!
Tutorvastaavien kokous on 11.10. Tuutorit voi laittaa Aliinalle viestiä,
jos on palautetta.
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15. Tiedotus ja viestintä
Ei asioita.

16. Tila- ja ympäristöasiat
Syysvastaanotto on ensi viikolla koirien silittelyn lomassa.

17. Linjaus sitsilauluista
Mietitään, onko tarpeen tehdä linjausta lauluista, joita ei Fobian sitseillä enää
lauleta.
Syyssitsien ilmolinkkiin on tulossa kohta ei-toivotuista lauluista. Näitä voi
myös myöhemmin käyttää hyödyksi. Toivotut laulut jätetään niillä sitseillä
laulamatta. Kuitenkin tämä koskee vain loukkaavia/ahdistavia lauluja.
Ohjeistetaan laulunjohtajia sanomaan, ettei kaikkia laulutoiveita välttämättä
toteuteta ja tarkoitus on, että kaikilla on sitseillä hyvä olla.
Äänestetään kielletäänkö Naidaan lampaita -sitsilaulu. Index on tehnyt näin.
Äänestyksen tuloksena enemmistön mukaan linjataan, että laulua ei lauleta
enää tulevaisuudessa Fobian sitseillä. Tämän voisi myös lisätä virkkareiden
sekä pj:n testamenttiin.
Lady in red -laulu on myös joskus tullut esille ahdistavana lauluna, mutta sitä
lauletaan harvoin Fobian sitseillä. Ei koeta tarvetta tehdä tästä linjausta.

18. Hallituksen sisäiset asiat
Seuraavassa kokouksessa kerätään lopullisesti ideoita Oulun ainejärjestölle.
Dokumentti lähetetään koko hallitukselle niin on helpompi nähdä millaisia
juttuja siellä on.
Vuju-edustuksista pitää sopia. Stimuluksen vujuille menee Fobiaa
edustamaan Vilma ja Emilia. Indexin vujuille tarvitaan myös kaksi edustajaa.
P-klubin vujuille tullut kutsu, jonne ilmo 15.10. mennessä. Titta ja Vilma tekee
kyselyn kiinnostuksesta mennä Indexin tai P-klubin vujuille.
Hallituksen Kämppäapprot pidetään 10.11. alustavasti klo 16.00. Vilma tekee
kyselyn mukaan tulevista kämpistä.
Kokouksen jälkeen puhutaan hetki hallituspalautteesta.

19. Muut esille tulevat asiat
Vedenkeitin ja termarit on toimitettu huoneelle.
Ensi vuonna on psykologian laitoksen 100-vuotisjuhla, joka on iso
kokonaisuus, jossa on monia eri tilaisuuksia. Paikalle toivotaan Fobian
vanhoja puheenjohtajia, erityisesti naisia. Näistä tarvittaisiin lista.
Juhlavuoteen kuuluu ainakin näyttelyitä, luentosarja, kirjan julkistamistilaisuus
helmikuussa ja loppukesästä iltajuhla ehkä VPK-talolla. Fobialta kaivataan
ideoita kuun loppuun mennessä. Haalarimerkkibudjettia myös kaivataan.
Ehkä noin 400€ voisi riittää.
Issuu rajoittaa kuinka monta Fedaria voidaan muuttaa yksityiseksi. Annina
B.:n ehdotus siirtää ne materiaalipankkiin oli hyvä ja sitä kannatetaan.
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20. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 18.10 klo 16.30.

21. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 20.23.


