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Fobia ry:n hallituksen kokous 26/2021

Paikka: Café Carré (Linnankatu 3, 20100 Turku)
Aika: 30.11.2021 kello 10.30
Paikallaolijat: Maria, Martiina, Anniina (saapui klo 11.16), Aliina (saapui klo 11.17),
Titta, Ella J., Sofia K., Jenni, Peppi, Vilma, Emilia, Ella T., Liina, Sanni, Viivi, Saara,
Sofia V.-U. (etänä)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 10.53.

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 25/2021.

6. Posti
Postilaatikon paikka on vaihtunut kahvihuoneen lähelle.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Syyskokous oli ja uusi hallitus on valittu!
Syyskokouksen pöytäkirja on valmis.
Pikkujoulut oli hienot ja fuksit oli nähny paljon vaivaat!
Titasta tuli vuoden foobikko!
Academic munchies oli ja myyntiä tuli hyvin.
Hallituslaisia tarjoili T-klubin kamusitseillä perjantaina.

8. Talous
Jäsenrekisteriä on käyty läpi. Katsotaan tarkemmin seuraavassa
kokouksessa.
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8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 17,43€ Academic Munchies tarjoilujen tarvikkeet, Emilia
● 29,95€ Pumpputermos Fobian pikkujouluihin, Linda K.
● 103,85€ Fobian pikkujoulujen tarjoiluja & tarvikkeita, Henna H.
● 110,25€ Fobian pikkujoulujen tarjoiluja, Henna H.
● 124,48€ Fobian pikkujoulujen tarvikkeita, Tanja M.
● 41,95€ Fobian pikkujoulujen koristeluja, Emma V.
● 7,95€ Fobian pikkujoulujen koristeluja, Iida K.
● 473,13€ Fobian pikkujoulujen tarjoiluja & tarvikkeita, Maria K.
● 169,69€ Haalarimerkit pikkujouluihin, Ella L.
● 22,90€ Palkinto vuoden foobikolle, Pyry H.
● 48,67€ Fobian pikkujoulujen tarjoiluja, Anniina K.

Palataan takaisin kohtaan 18.

8.3. Budjetointi
Budjetoidaan 50€ siivoustarvikkeisiin.

9. Virkistystoiminta
Fuksit oli bilettäneet pitkään pikkujouluissa ja siivonneet aamulla. Täytyy
selvittää, onko fobian kannut tallessa.
Fobian baaribileet 9.12. Sittenkin Yhteistyössä Synapsin kanssa.
Haalarimerkkejä on tilattu 200 kpl. Utopia pidentää aukioloa meitä varten jos
halutaan. Utopia torstaisin normaalisti kahteen asti auki, mutta kolmeen asti
voisi olla hyvä pidentää aukioloa. He haluaa meidän järkkäävän
lipunmyynnin. Lippuja voisi myydä kahteen asti tunnin vuoroilla. Utopiasta
voisi kysellä maksupäätettä. Muuten maksut hoidetaan käteisellä ja
mobilepaylla. Halukkaat myyjät voi ilmoittautua virkkareille.

10. Hyvinvointi
Hyväntekeväisyystapahtumana villasukkia vastasyntyneille.
Katko haluaisi vaihtaa liikuntavuoroa aikaisemmaksi, mutta meille
myöhäisempi vuoro on parempi.

11. Kulttuuri
Maalausiltaa varten tarkistetaan tarvikkeet. Ilmoittautumislomake on tehty.

12. Työelämä ja koulutus
Psykiatrisen vankisairaalan ja tulevan koulutusvastaavan kanssa on sovittu
eksku alkuvuodelle. Päivää vielä mietitään ja eksku hoidetaan uuden
vastaavan kanssa yhdessä. Paikalle pääsee noin 12 henkilöä.
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14.12. etäeksku voimassa ja suunniteltu taidepsykologin kanssa.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Tapaaminen SPOLin kopon kanssa oli 23.11.

SPOLin järjestämästä kyselyssä “Kuinka tyytyväinen olet
koulutusohjelman tasoon?” -kysymyksessä Turku oli toiseksi
huonoimmalla sijalla (huonoimmalla sijalla Åbo Akademi). Keskiarvo
kysymyksessä oli 3,7 (1-5 asteikko), joka ei kuitenkaan mikään
älyttömän huono, mutta kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ero muihin
kaupunkeihin verrattuna.
Avoimissa kysymyksissä esille nousivat suurimpina ongelmina
harkkahaku ja -tuki. Harkkatuki on nykyään kunnossa muutoksen
myötä ja se on SPOLin suositusten mukainen. Harkkahaku on koettu
epätasapainoisena ja epäreiluna, koska Turussa ei ole keskitettyä
hakua. Opiskelijat ovat kaivanneet enemmän tukea yliopiston
suunnalta paikan hakemiseen.
Uusien opettajien palkkaamiseen liittyen mietittiin, olisiko
opiskelijoiden mahdollista osallistua opetusnäytteiden arviointiin.
SPOL lupasi ottaa resurssipulan esille Psykologiliitolle ja Psykonetille
samalla kun koitetaan saada psykologian rahoitusluokkaa ylemmäs.
Juteltiin myös Senssiksestä. Koitetaan saada vastaava kurssi
pysymään jokseenkin samansisältöisenä. Perusteluina kurssin suosio
ja sen maine Turun yliopiston erikoisuutena. Vanhemmilta opiskelijoilta
voi myös pyytää perusteluja tarvittaessa.
Opinto-oppaassa on uusi kurssi Peer relations. Kuitenkin kurssi on
ilmeisesti vain maisteriopintoihin Invest-opiskelijoille.
Ensi vuonna voisi miettiä keskitetyn harkkapaikkahaun ajamista.
Oppiainevastaava on vaihtumassa Ari K.:n erottua tehtävästä. Paula
S.:a on ehdotettu seuraajaksi ja opiskelijoilta on pyydetty
kommentteja.
Palauteilta pidetään 16.12.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Vujut oli. Koulun toiminnasta ja henkilökunnasta on tullut palautetta.
Henkilökunta oli ollut epäystävällistä ja vegeruoka laadullisesti paljon
huonompaa kuin liharuoka.
Eilen oli syyskokous, joka oli hurja ja pitkä, ja sisälsi paljon
pilkunviilausta. Kokouksessa tehtiin muutosehdotus tosuun, joka koski
vujujen ruuan vaihtamisesta kokonaan kasvisruokaan. Asia herätti
paljon keskustelua ja siitä äänestettiin lyhyellä varoitusajalla. Kuitenkin
tosuun jäi suositus kasvisruuasta, mutta liharuokaa ei suljettu pois.
Tänään on kotibileet.
8.12. Kiitosbileet, joiden jälkeen pikkujoulut Heidi’sissä.
14.12. Suuri lautapeli-ilta.
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14.2. SPOL
Ei asioita.

14.3. Tupsy
Tupsyn uusi visuaalinen ilme ollaan julkistamassa. Seuraava kokous
11.12.

14.4. Muuta
Ei muita asioita.

15. Tiedotus ja viestintä
Nettisivuille on tehty alumnisivu. Siellä on tietoa alumnien sähköpostilistasta
ja kannatusjäsenyydestä.

16. Tila- ja ympäristöasiat
Jouluvastaanotto pidetään 15.12. klo 11.
Siivousvälineet hoidetaan tällä viikolla.

17. Hallituksen sisäiset asiat
Kiitosillallinen on 7.12. klo 19.30 @Teinin kabinetti. Oma tilaus ilmoitetaan
Vilmalle Whatsappissa torstaihin mennessä. Voi laittaa ryhmämenun ja
vaihtoehtoisen tilauksen.
Testamentit täytyy hoitaa kuntoon.
Indexillä on vanhojen hallitustoimijoiden whatsapp-ryhmä. Fobialle voisi
miettiä vastaavaa.
Toimintakertomusta on aloitettu.

18. Muut esille tulevat asiat
Pikkulaskiaiseen saatiin 60 lippua jatkopaikkana Gatorade Center.
Lippumyynnistä tehdään Google forms -ilmo ja liput menee nopeimmille.
Fobian täytyy maksaa liput tän vuoden puolella, mutta osallistujille eräpäivä
olisi vasta ensi vuoden puolelle. Liput täytyy hakea 2.1. Emilia hakee ne ja
tekee myös ilmon.
Kompleksin vujuille menee edustamaan uudesta hallituksesta Pietu A. ja Ella
J.

Siirrytään takaisin kohtaan 8.2 hyväksytään maksettavaksi.

19. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ma 13.12. klo 16.30.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 12.00.


