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Fobia ry:n hallituksen kokous 04/2022

Paikka: Hybridi Zoom / Café Carré
Aika: 11.2.2022 klo 15:00
Paikallaolijat: Pietu, Annina, Martiina, Pyry, Aliina, Ella, Sofia (Zoomissa), Anniina
K., Maria, Saara, Jenni, Elli P. (saapui 15:04), Jasmin, Vilma, Alisa S. (liittyi Zoomissa
15:06), Emilia T., Viivi, Inka

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Vilma avaa kokouksen ajassa 15:01.

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 Annina.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 03/2022.

6. Posti
Ei olla katsottu.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Oppiainevastaavan tapaaminen oli 9.2. Mukana kopot, pj:stö, Anniina H. ja
SPOL:n kopot. Sovittu kaksi tapaamista kevätlukukaudelle.

Senssis, tiedottaminen: tilalle tulevan kurssin tulisi paikata kolo, jonka
senssis jättää (ainut kandivaiheen “käytännön” kurssi).
Oppiainevastaava lupasi selvittää niiden kurssien kohtalon, joista ei
infoa. Infoa tullut juuri Persoonallisuuspsykologia 2 -kurssista! Alkaa
maaliskuun lopulla, mutta “tarkempi aikataulu ilmoitetaan
myöhemmin”.

Tuutoreiden valinta.
Viestintä, kopojutuille palautealusta nettisivulle - tämä työn alla.
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TYYn 2. järjestöfoorumi järjestetään 15.2.

8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
- 2087,51€ Fuksien haalarit, Pukuteollisuus

8.3. Budjetointi
- 15€ Turun kaupungin liikuntapalveluihin, hyvinvointiviikon ma

21.3. lajikokeilutila
- 25€ vaijerilukko ja keittiöpyyhkeet

9. Virkistystoiminta
Otettiin Lygasiin yhteyttä, hommataan VIP-passit. Saatiin vastaus, ja homma
on nimilistaa vaille valmis.
TYY:n varauskalenteri alkaa olemaan aika täynnä, niin varattiin
kevätsitseille Osakuntasali keskiviikoksi 20.4. Miten vapputapahtumat yleensä
menny? Suunniteltiin kevätsitseille myös baarijatkoja, kysellään Apollosta
seuraavaksi.
Kaverisitsit hyvällä mallilla, Facebook-tapahtuma julkaistaan ensi tiistaina.
Ilmolomake valmis. Lisätään huomautus, että myös yksin voi ilmoittautua.

Miten ilmoitetaan, että tapahtuma ei tarkoitettu valmistuneille? Esim.
ilmoittajan tulee olla Fobian jäsenrekisterissä / nykyinen jäsen.
Sitsilipun hinta? 12€ (hinnassa huomioidaan juomien määrä (2-3
yleensä), tilavuokra, tarjottavat).
Tarjoilijoiksi voi kysyä niitä fobsuja, jotka eivät sitseille mahtuneet,
sitten kysellä muualta / muista ainejärjestöistä.

10. Hyvinvointi
Vilma laittoi vihaisen palautteen CS:n Beach Volley turnauksen järjestelyistä.
Hyvinvointiviikon suunnittelu hyvällä mallilla.

Toinen lajikokeilu mahdollisesti talviuinti - onko ok, jos tähän törsää
hyvisbudjetista? Osallistujamäärästä riippuen ~ 60-100€. On ok.
Vapaa-ajan aktiviteetit, jotka kiinnostivat muuna toimintana eniten
jäsenistöä: kävelyretki, pakohuone, saunareissu, peli-ilta ja
leivonta/kokkausilta. Nämä voi myös järjestää omakustanteisina.

KEVÄÄN LOPUISTA LIIKUNTAVUOROISTA:
Siirtynyt Varissuolle - Katkon hallituksen mielipide, että yritetään saada
rahat takaisin ja perua vuoro kevään osalta kokonaan - hyvikselle OK,
tuleeko vastustusta? Ei tule vastustusta.
Mikäli rahoja ei saada takaisin, onko hallitus sitä mieltä että vuoroja
halutaan silti järjestää Varissuolla, vai voiko ne jättää pitämättä?
Katkolaisia sinne ei aio tulla, eikä uskota, että fobsuja innostuu.



Fobia ry Esityslista 04/2022
Assistentinkatu 7
20014 Turun yliopisto

Mietitty Katkon hyviksen kanssa kevääksi muuta viikottaista
liikkavuoron tilalle, esim. kävelyt, luistelu, porrastreeni.
Liikuntavuorot jatkuvat tällaisena ensi viikosta lähtien.
Keväällä tulee myös varattavaksi ensi syksyn ja kevään vuorot, tila
vaihdettava, koska Iskeri menetetty.

P-klubi ilmaissut halun liittyä Katkon ja Fobian liikuntavuoroille,
jolloin kalliimman, mutta isomman tilan varaus (esim. Edu) olisi
mahdollista. Onko Fobialla edelleen kiinnostus ylläpitää vuoroa
ja hyväksytäänkö P-klubin jäseneksi? Voisi lisätä vuorojen
kävijämäärää. Hallituksen mielestä hyväksytään P-klubi
mukaan.

11. Kulttuuri
Dynamosta ei vielä vastattu Open Stagen suhteen.

12. Työelämä ja koulutus
Pohja tiedusteluviestille kirjoitettu, yksi viesti lähetetty liittyen
koulutuskiinnostukseen (SE).
Vahvistus kiinnostuksesta saatu tänään Sarilta lastensuojelusta, palaamme
asiaan ensi viikolla.
Tarkoitus lähettää kyselyä muillekin yhteystiedoille asap.
Seuraavaksi (myös asap) rahallisten avustuksien hakeminen - näistä lista
tiedossa.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Opetussuunnitelman suunnittelutilaisuus 15.2. etänä.
Indexin kopotoimikunta tapaa 17.2.
Kopojutuille palautealusta (formaattia vielä pohditaan) esim. nettisivulle työn
alla.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Päivystykset alkavat rullata taas keskiviikkoisin klo 11-12 alkaen ensi
viikosta.
Talvirieha 28.2. Saukkorannassa.
8.3. Kevätkokous etänä.
Lähiökierros huhtikuussa.
Risteily syksyllä.

14.2. SPOL
Ensimmäinen kokous nyt sunnuntaina klo 10.
Tänään laitettu sähköposti Kosmospoliittiin päässeille. Lisäpaikkoja ei
ei tulossa, koska C-luokassa ei enempää tilaa. Porukka oikein
tervetullut varjoilemaan!
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14.3. Tupsy
Kokous oli tällä viikolla. Innostusta siihen, että fobsut pääsisivät
seuraamaan jonkun työpäivää. Myös kiinnostusta esittelyiden
tekemisestä Fobian ig:n puolella.

14.4. Muuta
Mailing listiin laitettu teksti. Ei vastausta TYY:ltä.
Vaihtareille pyritään mainostamaan erityisesti matalan kynnyksen
tapahtumia, kuten vastaanottoja ja hyvinvointiviikon tapahtumia.
Kysymys Fedarista: voiko Pyry kysellä vaihtareilta, olisiko heillä (yksin,
parin kanssa, isompana ryhmänä…) kiinnostusta kirjoittaa Fedariin
juttua esim. tuntemuksista uuteen maahan / kulttuuriin
sopeutumisesta? Pyry selvittelee, jos tulee hyvä tilaisuus.

15. Tiedotus ja viestintä
Forms kyselyn perusteella ei ollut suurta intoa perustaa Telegram-ryhmää ja
kaikki vastaajista oli Puskaradiossa, voidaan käydä tuloksia tarkemmin
kokouksessa, jos kiinnostaa. Juuri nyt ei suurta intoa Telegramiin
siirtymisestä, voidaan kysyä myöhemmin uudelleen.
Kopokysely nettisivuille.
Hallituskuvat nettisivuille (ne, joita ei vielä otettu, laitetaan sivuille
myöhemmin).
Kokouspaikan ilmoittaminen jäsenistölle - ilmoitetaan, että voivat osallistua
Zoomin kautta.

16. Tila- ja ympäristöasiat
Synttäri- ja laskiaisvastaanotto 17.2. klo 12-15.
Sisällä vai ulkona? Voidaan pitää sisällä huonon sään vuoksi, muistutetaan
ihmisiä hygieniasta ja maskeista.
Innokkaita leipojia?

17. Toimikunnat
Whatsapp-ryhmät perustettu. Vauhditetaan toimintaa aluksi hallituslaisten
kanssa, sitten kannustetaan itsenäiseen toimintaan ja kokoustamiseen.

18. Hallituksen sisäiset asiat
Kaikkien Ig-esittelyt olleet ihania! :)
Hallituksen kämppäapproista suurimmalle osalle sopi 7.3.
Iltakoulu 10.3. klo 16-20, varataan tila.
Kämppien kanssa täytyy vielä pähkiä, sillä tällä hetkellä näyttää, että kämpät
vähän hajaantuneet.

19. Muut esille tulevat asiat
Tuutorihaku auki 28.2. asti.
Verkkokauppa-kansiossa on huppari- ja collegevaihtoehdot -kansio,
mielellään kuullaan vielä mielipiteitä malleista, vaakakupissa vastuullisuus vs.
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hyvä malli. Kannatetaan vastuullisempaa valintaa, annetaan tilauksiin
ohjeistusta mallista/koon valintaan.
Kevätkokouksen ajankohta 31.3.

20. Seuraava kokous
Torstaina 17.2. klo 17:30.

21. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 16:31.


