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Fobia ry:n hallituksen kokous 21/2021

Paikka: Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku), kh228
Aika: 18.10.2021 kello 16.30
Paikallaolijat: Heidi A. (etänä), Martiina, Anniina, Aliina (poistui klo 17.33), Titta, Ella
J., Jenni, Peppi, Vilma (etänä, poistui klo 17.42), Emilia (etänä, poistui klo 17.42),
Liina (etänä), Viivi (etänä, poistui klo 16.57 ja palasi klo 17.53), Saara (etänä), Sofia
V.-U. (etänä, poistui klo 17.01)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 16.33.

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 20/2021.

6. Posti
Postiin on tullut kutsu Kompleksin vujuille 19.2. Se tuli jostain syystä
INVEST:in postilokeroon. Hankala ilmoittautua sinne, koska vujut on vasta
ensi vuonna, mutta eiköhän uudesta hallituksesta löydy menijöitä.
Postiin tullut myös 2 x Lyhytterapeuttinen työote -kirjat.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Rapidos Libidos pärjäilee hyvin lentopallossa. Tänään 3-0 voitto!
Kirjat meni vähän budjetin yli, mutta Fobian ei kuulemma tarvitse maksaa.
Sovitaan, että kirjoja saa lukea huoneella ja yliopistolla, muttei viedä kotiin.
Jos kirjan vie pois huoneelta, lainaajat voisi merkitä ylös. Kirjat täytyy
palauttaa päivän lopuksi huoneelle. Huonevastaava tekee lainaamislapun.
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Koirien silittelyhetki ja syysvastaanotto oli ja meni kivasti. Porukkaa oli
mukavan paljon, noin 30.

8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 66,56€ Fobian webhotellin uusiminen vuodeksi, Sanni

8.3. Budjetointi
Syyssitsien tulojen pitäisi kattaa kulut. Tuloja arvioidaan tulevan 1620€
(108 maksavaa osallistujaa x 15€). Lipun hinta voi vielä alentua kun
virkkarit tekee laskelmia.

9. Virkistystoiminta
Autoja tarvittaisiin mukaan sitsipäivänä mielellään kaksi. Avain haetaan klo 12
ja sitä ennen käydään kaupassa. Kaiken on oltava valmista viimeistään klo
17. Apukäsiä paikalle kun vaan pääsee!
Salaperäiselle idealle tulojen hankkimiseen sitseillä annetaan lupa.
Päätetään mennä kertakäyttöastioilla näillä sitseillä. Jatkot aiotaan lopettaa
joskus kolmen aikaan, josseivät itsestään lopu.

10. Hyvinvointi
Hyvisviikon aikataulu on alustavasti valmiina, mutta toista lajikokeilua
mietitään vielä.

11. Kulttuuri
Perustettiin uusi WhatsApp-ryhmä kädentaidoista ja käsitöistä kiinnostuneille
fobialaisille. Tarkoituksena oli luoda alusta, jossa voi jutella aiheesta ja sopia
yhteisiä kädentaitoiltoja. Ryhmä sai hyvän vastaanoton, ja siellä on nyt noin
35 jäsentä.

12. Työelämä ja koulutus
Poiju ehdotti yrittäjyysteemaisen tapahtuman pitämistä vasta
tammi/helmikuussa. Voidaan suunnitella sitä ensi vuodelle valmiiksi. Uutta
hallitusta tai koulutusvastaavaa tuskin haittaa.
TYY:n järjestöasiantuntijalta ei ole vielä tullut vastausta koulutuksen
avustuksesta.
Psykiatriselta vankisairaalaltakaan ei kuulu vastausta.
Taidepsykologi Marjukka L. olisi kiinnostunut pitämään etäekskun
joulukuussa. Asiaan palataan hänen lomansa jälkeen.
TYKSiin voisi laittaa viestiä sairaalapsykologin työhön tutustumisesta.



Fobia ry Pöytäkirja 21/2021
Assistentinkatu 7
20014 Turun yliopisto

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Hilla M. on saatu mukaan auttamaan kopoja opintosuunnitelman
suunnittelussa ja harkkajutuissa. Opetussuunnitelman suunnitteluun pääsee
Aliina, Jenni, Liina ja Hilla M.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Halloweenixin rasti: Huispaus. Tarvitaan keppi, fallos, narua, huivi,
Fobian lippu ja luuta.

Sovitaan vuorot, muutkin saa tulla!
Klo 17-18 Peppi, Titta
18-19 Heidi A., Liina, Ella T.
19-20 Aliina, Ella J.
20-21 Martiina, Vilma

14.2. SPOL
Liittarit on valittu.
SPOLskis järjestetään todennäköisesti tammikuun lopulla.
Oulussa käyty esittelemässä SPOLia. Ainejärjestöjen käytänteitä saa
heille jakaa vapaasti yhteiseen dokumenttiin.

14.3. Tupsy
Tupsylla on kokous tänään.
Syyskokous pidetään 20.10.

14.4. Muuta
TYY International Council on 28.10.
Mahdollisuus olisi myös osallistua Infomarketiin 5.1. Aliina ei pääse
paikalle eikä oikein tiedetä mikä se on.
Tuutorneuvoston kokouksessa tuli käytyä.
Tänään pidetään terapiasitsien suunnittelukokous.

15. Tiedotus ja viestintä
Igseen tarvitaan pestiesittelyt nyt syyskokouksen lähestyessä! Voitaisiin
aloittaa suht pian ja pari pestiä voisi esitellä päivässä. Sanni tekee aikataulun.

16. Tila- ja ympäristöasiat
Huone on siivottu ja kahvia haettu. Pullot täytyy vielä viedä ja kahvinkeittimen
parempi puhdistus on tarpeellinen.
Siivousvuoroista voisi tehdä Doodlen.
Kioskille ei ole ehkä vielä kauheasti tarvetta.
Huoneen ovi on rikki. Ella J. laittaa tilapalveluihin viestiä.
Viesti Huoneesta tulee joko loppuviikosta tai ensi viikon alussa!
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17. Hallituksen sisäiset asiat
P-klubin vuosijuhlille lähtee edustamaan Sanni ja Sofia K. Indexin
vuosijuhlien edustajat täytyy arpoa. Vilmalle täytyy ilmoittaa huomiseen
mennessä, jos haluaa ennen arvontaa muuttaa kiinnostustaan vujuista. Tällä
hetkellä on 8 kiinnostunutta.
Hallituksen kämppäapprojen kämpät ja aikataulut päätetään piakkoin.
Kompleksin vujuille osallistutaan vaikkei tiedetä vielä ketkä menee.
Syyskokous on tiistaina 23.11. klo 17 hybridinä. Viikkoa ennen täytyy lähettää
kutsu. Asiakirjat eli toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosikertomus
täytyy olla tällöin valmiina.
Jäsenistölle lähetetään kysely sääntöjen muuttamisesta.

18. Muut esille tulevat asiat
100-v juhlien suunnitteluun tarvitaan vielä joku. Seuraava palaveri on 28.10.
Halukasta voisi kysellä muista fobsuista.
Fukseilta on tullut viesti. Laavu Performance Oy niminen firma, jonka toinen
perustajista on Fobian alumni, haluaisi maksaa näkyvyydestä meidän
somessa/tapahtumissa/uutiskirjeessä/fedarissa. Somemainokset on ok niin
kuin tapahtumissakin, esim. pikkujouluissa mainostaminen. Fedariinkin sopii
maksettu lehtijuttu. Kuitenkin täytyy huomioida, että seuraava Fedari ilmestyy
vasta toukokuussa. Fedarista on aikaisemminkin myyty mainostilaa
sponsoreille siten, että koko sivun mainos on ollut 100€. 2-3 sivuisen
lehtijutun hinta voisi olla 200€.
Indexin Academic Munchies on 24.11.
Vuosijuhlalahjat täytyy muistaa hankkia. Tämä on yleensä ollut edustajien
vastuulla.

19. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 1.11. klo 17.00.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.01.


