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Fobia ry:n hallituksen kokous 22/2021

Paikka: Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku), kh228
Aika: 1.11.2021 kello 17.00
Paikallaolijat: Martiina, Anniina, Aliina, Titta (etänä), Ella J., Jenni (etänä), Peppi,
Vilma, Emilia (poistui klo 18.50 ja palasi klo 18.53), Ella T., Liina, Sanni (etänä,
saapui klo 17.48), Viivi (etänä), Hanna V. (etänä), Saara, Sofia V.-U. (etänä, saapui
klo 17.16), Pietu A.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Vilma avaa kokouksen ajassa 17.04.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valitaan puheenjohtajaksi Vilma.

3.2. Kokouksen sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Peppi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 21/2021.

6. Posti
Ei postia.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
25.10. oli Halloweenix.
26.10. oli Syyssitsit.
Tänään alkoi Hyvinvointiviikko ja oli aamupalatarjoilu.
21.10. oli Indexin hallitussitsit.
Aliina ja Heidi A. arvottiin edustamaan Indexin vujuille.

8. Talous
Huoneella olleet pullot on palautettu vihdoin. 15,95€ on laitettu käteiskassaan.
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8.1. Hyväksytään kuitteja
● 412,22€ Syyssitsien ruuat, juomat ja pöytäliinoja, Jenni
● 500€ Syyssitsien miedot juomat sekä muita tarvikkeita, Ella J.
● 28,02€ Syyssitsien miedot juomat sekä muita tarvikkeita, Jenni
● 40€   Syyssitsien juomavarastojen täydennys, Jenni
● 27,20€ Syysvastaanoton kuluja, Ella J.
● 4,99€ Kahvia huoneelle, Ella J.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 250€ Q-talon vuokra syyssitseille, TYY
● 280,48€ Haalarimerkit syyssitseille, HEF Group Oy
● 53,16€   Syyssitsien juomavarantojen täydennys, Jenni
● 45,46€ Hyvisviikon aamiais- ja vohvelikulut, Anniina
● 24,57€ Fobian syyssitsien rankkujuomat ja palkintotarrat,

Jarkko L.

8.3. Budjetointi
Edustus- ja matkakuluihin on budjetoitu 300€ eli 100€/vujut. Päätetään
vujulahjojen budjetiksi 30€.

9. Edustajistovaalit
Nyt on meneillään TYYn edustajistovaalit. Äänestysaikaa on ke 3.11. klo
16.00 saakka. Päätetään, että Fobian kanavissa saavat mainostaa ehdolla
olevat Fobian jäsenet. Instagramissa voisi laittaa vielä jonkun muistutuksen
äänestämisestä.

10. Virkistystoiminta
Kiitos sitseistä ja kaikesta saamastamme avusta! Sitsien jäljiltä on jonkin
verran tavaraa väärissä paikoissa, esim. Q-talon termari on meillä ja meidän
mehukannut mahdollisesti Q-talolla.
Lopullinen osallistujalista tarvittaisiin.
Sitsien tulot: 1635€. Tilille on tullut kuitenkin vaan 1620€. Yksi jättänyt siis
maksamatta. Tämä selvitetään. Menot: 1588,45€, mukaanluettuna shottirallin
viinat. Shottirallista saatiin 214,75€. Jos poisluetaan viinat niin tuloja tuli jotain
päälle 100€.
Viinaa jäi taas 4 pulloa ylimääräistä, koska tarjoilijat eivät huomanneet etsiä
sitä pakastimesta. Tästä voisi vinkata fukseille pikkujoulujen mahdollista
boolia ajatellen.
Yhteydenotto Synapsilta leffailta-ideasta: “Olisi hauska järjestää yhdessä
leffailta marras-joulukuussa, perinteisesti leffaillat luentosalissa ke/to bileiden
etkoina ja ne olleet suosittuja, järkkääminen ei vaadi paljon mitään”.
Kuulostaa meistä kivalta idealta! Kulttuurivastaavat ottaa tästä kopin. Tähän
voisi myös yhdistää baaribileet jatkoina.
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11. Hyvinvointi
Hyvinvointiviikko on käynnissä! Tänään oli aamupalatarjoilu
Huoneella. Meni hyvin, osallistujia vajaa 20 hlö.
Tulossa vielä lajikokeilut ja vohvelitarjoilu.

12. Kulttuuri
Synapsin kanssa on suunniteltu leffailtaa, jonka jälkeen baarijatkot.
Maalausilta voitaisiin vielä järjestää marraskuun lopussa.

13. Työelämä ja koulutus
Työekskuna taidepsykologi Marjukka L. etänä 14.12. klo 13-14.
TYKSistä on kysytty, mutta eivät voi ottaa opiskelijoita paikan päälle. Etänä
ehkä onnistuisi.
Psykiatrisesta vankisairaalasta tarkastavat vielä vierailuohjeistukset.
TYYn järjestöasiantuntija vastasi vihdoin. Universitas -avustuksen kohtalosta
ei ole tietoa, mutta projektiavustuksia voi hakea. Ne tulee anoa ennen
projektin aloittamista. Näillä näkymin syksyn koulutus jää väliin.
Poijun kanssa jatketaan yrittäjyystapahtuman suunnittelua niin pitkälle kuin
ehditään.

14. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Kopotoimikunta oli 28.10. Siellä puhuttiin kaikkien järjestöjen ajankohtaisista
tilanteista, ops-työn aloittamisesta ja lähi- ja etäopetuksesta.
Uutta oppiainevastaavaa haetaan Ari K.:n tilalle.
Palautetta Johdatus kieli- ja viestintäopintoihin -kurssista kaivataan.
Opetussuunnitelmatyön aloitusseminaariin 16.11. ovat ilmoittautuneet Hilla
M., Noel N., Liina, Aliina ja Jenni.

15. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

15.1. Index
Ilmo vujuille aukesi tänään klo 12. Huhua liikkuu, että avoimia paikkoja
vujuille olisi jäsenistölle vain 20 kpl. Ei pidä paikkaansa, vaan avoimia
paikkoja on yli 70.
Vujuviikko:
15.11. Meikki ja kampausilta klo 18
16.11. Viini- ja tanssi-ilta klo 18
17.11. Suuri vujupäivystys klo 11-12
19.11. Jooga- ja ompeluilta klo 18 alkaen
20.11. Vuosijuhlat Panimoravintola Koulussa
21.11. Sillis mysteerisessä paikassa
Muut tapahtumat:
1.11. Teatteriexcursio
24.11. Academic Munchies
29.11. Syyskokous
30.11. Kotibileet klo 19 Q-talolla
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8.12. Kiitosbileet: kaikille järjestötoimijoille, tuutoreille ja muille
toimijoille

15.2. SPOL
Kiitokset Annina B.:lle, kun kirjoitti SPOLin blogiin!

15.3. Tupsy
Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Janina N. sekä muut
edustajat.
Marraskuussa liittovaltuusto ja Tupsyn uuden visuaalisen ilmeen
julkistaminen.
Tulossa mahdollisesti vielä kukkien sidontaa ja viinin maistelua.
Ammatti-iltaa mietitään viikolle 48. Vielä on pohdinnassa olisiko se
etänä vai livenä.

15.4. Muuta
Keväälle on suunnitteilla kansainvälisten opiskelijoiden sitsit, joissa
pääjärjestäjänä toimii fobsu Maria P. Sieltä tullut kyselyä olisiko
Fobialla mahdollisuutta/halua tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi
baarijatkot voisi olla yhteiset, jos Fobialla olisi sitsit samana iltana.
Tämä kuitenkin riippuu ensi vuoden virkkareista. Kyseltiin myös olisiko
maksuliikenne mahdollista hoitaa Fobian kautta. Maksuliikennettä ei
voi hoitaa Fobian kautta, jos Fobia ei ole järjestäjänä.
TYY International Council oli 28.10. Siellä käytiin läpi vaihtareiden
palautetta ja kuulumisia.
Infomarket vaihtareille on edelleen 5.1. Koska hallitus vaihtuu niin
Fobiaa ei ole ilmoitettu sinne.
Terapia-sitsit meni minuuteissa täyteen!

16. Tiedotus ja viestintä
Pestiesittelyt on käynnissä igssä.

17. Tila- ja ympäristöasiat
Viestiä kulkuoikeuksista ja ovesta on laitettu. Vastauksen mukaan ovessa ei
ole sellaista pumppua että se pysyisi auki. Kulkuoikeuksiin liittyvässä
vastauksessa puolestaan sanottiin, että kulkuoikeudet tulevat opinto-ohjelman
mukaan. Lisäksi pyydettiin nimiä, joilla ongelmia kulkuoikeuksien kanssa.
Molemmat vastaukset kuulostavat hämäriltä.
Siivouskysely lähetetään tänään!
Huoneviesti piti lähettää jo viime viikolla, mutta näillä näkymin huomenna.
Kelloon tarvitaan uusi paristo, vissiin AA.

18. Vuoden psykologian opiskelija
Heidin I.:n säpo: “Vuoden psykologian opiskelija -kilpailu on edennyt siihen
pisteeseen, että ainejärjestöjen hallitukset pääsevät valitsemaan ehdotetuista
opiskelijoista ainejärjestönsä edustajan kilpailua varten. Vuoden teema tänä
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vuonna on “Mielenrauhanturvaaja”. Mikäli ainejärjestöstänne on
ehdotettu useampaa henkilöä tai ryhmää, äänestäkää heidän
keskuudestaan ehdokkaanne. Kun ehdokas on selvillä, kirjoittakaa
maksimissaan A4-mittainen vapaamuotoinen suosituskirje ja lähettäkää se
osoitteeseen vpj@psykologianopiskelijat.net 30.11. mennessä.
Suosituskirjeen voi kirjoittaa kuka tahansa henkilö ja ehdokas saa itse olla
myös mukana kirjoittamassa kirjettä. Kirjeestä tulisi tulla ilmi ainakin, kuka
henkilö on kyseessä ja miksi juuri hänet pitäisi valita vuoden 2021
psykologian opiskelijaksi.”
Titta lähettää listan ehdokkaista. Päätetään äänestää heti. Titta tekee Google
formsin ja laittaa Whatsappiin.
Äänestyksen mukaan ääniä tuli seuraavasti: Lina K. 7 kpl, Wilma K. ja Marie
H. 4 kpl, Maria 3 kpl ja Henri T. 1 kpl. Fobian ehdokkaaksi valitaan eniten
ääniä saanut Lina K.

19. Hallituksen sisäiset asiat
Muistutus vujulahjoista. Niiden hankkiminen on edustajien vastuulla ja
suositaan aineettomia lahjoja.
Porthanin päivän kulkueeseen tilaisuus mennä mukaan, jos halutaan.
Päätetään kuitenkin, ettei osallistuta.
Kompleksin vujuista säpo: “Toivoisimme tietysti, että voisitte nimetä
edustajanne jo tämän vuoden puolella. Ymmärrämme kuitenkin, jos haluatte
valita edustajanne seuraavan vuoden hallituksesta, kun vuosijuhlat ovat vasta
ensi vuoden puolella. Meidän puolestamme sopii myös, että edustajat ovat
tämän vuoden toimijoita. Voimme kuitenkin varata teidän edustajille paikat ja
hoitaa heidän ilmoittautumisen vuoden alussa, jos haluatte edustajien
erityisesti olevan myös ensi hallituksessa”. Päätetään katsoa edustajat
syyskokouksen jälkeen kun tiedetään ensi vuoden hallitus.
Haalarimerkkien nettimyyntiä suositellaan jatkettavan myös ensi vuonna,
koska se on toiminut hyvin. Ensi vuoden hallitus voi kuitenkin päättää kenen
vastuulla homma on. Sanni kirjoittaa lyhyet ohjeet. Tuloja on nettimyynnistä
tullut hyvin.

20. Muut esille tulevat asiat
Hallituskosiskelu pidetään alustavasti ma 8.11. Portin alakertaa on kysytty,
mutta ei vielä saatu vastausta. Jos sinne ei pääse niin keksitään joku muu
paikka. Laitetaan kuitenkin kalenteriin päivämäärä ylös. Alustavasti klo 18.
Psyka 100-v juhlien pääjuhla on 2.9.2022 VPK-talolla. Kahvitustapahtuma on
14.2.2022, kirjan julkaisu tammikuussa ja luentosarja alkaa maaliskuussa.
Fobian vanhojen puheenjohtajien nimiä kaivattaisiin edelleen. Tupsyn kautta
voi saada joitain nimiä.
Laavu Performance Oy -yhteistyöhön pitäisi keksiä tarjous. Voitaisiin esittää
heille pari vaihtoehtoa, joista olisi sitten helppo valita. Esitetään heille erilliset
hinnat sekä pakettihinta, johon voisi saada vielä logon nettisivuille kaupan
päälle. Paketti sisältäisi haalarisponssin, somemainoksen ja lehtijutun
Fedarissa. Lehtijutun hinta Fedariin olisi 200€-250€. Somekampanja, joka
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sisältäisi instagramissa esimerkiksi yhden postauksen ja kolme
stooria, maksaisi 200-300€. Yksittäinen postaus voisi olla jotain 150€
luokkaa.
Syyskokous pidetään tiistaina 23.11. klo 17 alkaen Pub5.

21. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 8.11. klo 16.30.

22. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.57.


