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Fobia ry:n hallituksen kokous 14/2019 
 

Paikka: Kh228 

Aika: 19.9.2019 kello 11.00 

Paikallaolijat: Titta (saapui ajassa 11.20 kohdassa 8 ja poistui ajassa 11.54 

kohdassa 12), Perttu, Katri, Jarkko, Roosa M, Hilla, Laura, Maria, Oona R (saapui 

ajassa 11.36 kohdassa 12), Sofia, Anniina (saapui ajassa 11.16 kohdan 7 jälkeen), 

Sanni ja Hanna.  

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Perttu avaa kokouksen ajassa 11.10. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Olemme laillisia ja päätösvaltaisia. 

 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 

 

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

- Valitaan puheenjohtajaksi Perttu. 

 

3.2 Kokouksen sihteerin valinta  

- Valitaan sihteeriksi Jarkko. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Hyväksytään pöytäkirja 13/2019. 

 

6. Posti 

- Pelastakaa Lapset -mainos 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Psylin liikuntapäivät menivät hyvin, päälle 100 osallistujaa. 

- Järjestöinfossa oli paljon pizzaa. 

 

 

 

8. Talous 

- Tiedoksi, että POP Pankissa poistuu paperiset tiliotteet ja tunnistautuminen 

saattaa muuttua (paperinen tunnuslukulappu ei täytä vahvan 

tunnistautumisen kriteerejä), mutta jälkimmäisestä ei ole vielä infoa. 

- Putexilta laskutettu trooppisten bileiden haalarimerkkien osuus ja maksu on 

myös jo saatu. 
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8.1 Hyväksytään kuitteja 

- 9,95€, Roosa V: Leimasimet Fobialle 

- 634,06€, Roosa V: Fuksisitsien kuluja 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 18,58€, Susanna A: Kiitoslahja Tuomolle 

- 250,00€, Turun Yliopiston Ylioppilaskunta: Fuksisitsien tilavuokra 

- 9,00€, Titta: Muistitikku taloudenhoitajalle  

- 620,74€, Oona K: Krakovan excun majoituksen maksuerä 2/2 

 

8.3. Budjetointi  

- 170,37€ otetaan käteisenä Krakovan reissua varten (maksutuloista 

ylijäänyt osa) 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Fuksisitsit onnistuivat, mutta järjestelyistä opittiin paljon mahdollisia tulevia 

fuksisitsejä varten (esim. pienempikin tila olisi riittänyt). 

- Sitsitulot 992€ + bileet 30€. Menot 1 130,94€ (+menetetyt mukit)    

 - Tappio: 108,94€ (36,31€ per ainejärjestö) 

- Dialectica on maksanut nyt merkit+julisteet+beerbong 

- Katrille on unohtunut Indexin mukit. Hän tuo ne Indexille. 

- Johtuen tilan saamiseen liittyvistä ongelmista, siirsimme syyssitsit sittenkin 

pidettäväksi 16.10. Varasimme Osiksen tälle päivälle klo 16-23. 

- Roosa V ja Oona R juttelevat jatkomahdollisuuksista. 

 

10. Hyvinvointi 

- Hyvinvointiviikon lajikysely käynnissä. Luvassa 2-3 lajia. 

- Vakiovuoro rullaa: syksylle 8 osallistujaa, keväälle luultavasti enemmän. 

 

11. Kulttuuri 

- Dynkylle laitettu uusi muistutusviesti laskusta, mitään ei ole kuulunut. 

- Teekaupan järjestämä teekurssi kiinnostaa hallitusta, jätetään hautumaan. 

- Oona K sopinut tapaavansa Kutu ry:n Lotta T:n kanssa viini-illan suunnittelun 

merkeissä lokakuussa. 

- Mietittiin, olisiko lokakuussa mahdollista järjestää fobsujen oma leffanäytös 

Kino Dianassa, mutta vielä ei päätetty mitään. 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Pauliina W ja Eetu V ehdottivat, voisivatko he pitää koulutuksia fobialaisille 

(aiheesta sposti) → Ainakin itsemyötätuntokoulutus kiinnostaa hallitusta. 

Perttu juttelee Pauliinan kanssa ja pyytää häntä keskustelemaan asiasta 

seuraavaan hallituksen kokoukseen. Juttelimme mahdollisuudesta 

fuksikoulutuksen järjestämisestä vasta marraskuussa tai vasta keväällä. 
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Keskustellaan tästäkin Pauliinan kanssa ja kartoitetaan tarvittaessa fuksien 

kiinnostusta. 

- Koulutuspäivään (2.11.)  saatu kaikki puhujat. Universitas rahaa jää palkkojen 

jälkeen noin 144€ käytettäväksi tilavuokraan (jäljelle jää siis 680€-144€ = 

536€) → Paljonko pyydetään muilta ainejärjestöiltä? Sofia juttelee muiden 

ainejärjestöjen kanssa tästä ja muista käytännön asioista. Joko ainejärjestö 

maksaa osallistumisen tai jokainen osallistuja itse. Puhuimme myös, että 

koulutuksen lisäksi tulisi järjestää jotain muutakin, jotta muilta paikkakunnilta 

tuleville olisi tarpeeksi motivaatiota tulla. 

- Koulutuspäivän ilmoittautuminen ma 30.9 klo 12 

- Turun psykiatriseen vankisairaalaan työexcun ilmoittautuminen ma 7.10 klo 

12 

- Toinen työexcu on vielä työn alla. 

 

 

13. Kopo 

- Oppiainekokous: 

- Oppiaineen uudet henkilöt: Jessica T, Sarah M ja Hye-Young Yun 

- (postdoc-tutkijat, INVEST), Saara N (TIAS) ja Mika P 

(klinkkaharjoittelija)  

- Gradujen ohjausprosessia pyritään kehittämään. 

- Opetussuunnitelmatyö alkaa jossain kohtaa → psykologian henkilökunnan  

tekemän suunnitelman tulisi olla valmis helmikuun lopulla → henkilökunta ei 

muista opiskelijoita, joten yritän sähköpostitse rekrytoida opiskelijoita 

tiimeihin. 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Muistetaan turvallisen tilan periaate kaikissa tapahtumissa! 

Muutamissa tapahtumissa on huomattu häiriökäyttäytymistä, jota ei 

hyväksytä meidän tiedekunnassa. 

- Vujut menivät täyteen. 

- Index lähtee exculle ensi viikolla. 

- Muutto done. Uusi huone 131 Pubin ensimmäisessä kerroksessa. 

 

 

14.2 SPOL   

- Viime viikonloppuna oli orientaatiomökki, jossa suunniteltiin tulevaa 

syksyä, chillailtiin liian kuumassa paljussa ja kokoustettiin. 

- Koulutuspoliittiset asiat 

- Kannanotto Jyväskylän yliopiston opintopsykologitilanteesta ei 

johtanut mihinkään toimiin yliopiston päässä. Koitetaan 

edelleen aktivoida asiaa. 

- SPOL on alkanut kirjoittamaan kannanottoa Fobian kopon 

kanssa Turun yliopiston harjoittelutuesta. 
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- Tampereella psykologian tutkintoon sisältyy paljon valinnaisia 

opintoja, joiden on oltava muita kuin psykologian opintoja 

(halusi niiden olevan muuta tai ei). Mietimme, miksi valinnaiset 

opinnot eivät muka saisi nekin olla psykologiaa. SPOL 

suunnittelee puuttuvan tilanteeseen tulevaisuudessa.  

- Psykonetin yleiskokouksessa on kritisoitu perusopintojen 

nykyistä toteutusmuotoa. Psykonetin tarkoituksena olisi lisätä 

lähiopetuksen määrää tulevaisuudessa. 

- SPOL:n vuoden 2019 projektit 

- Uudet laulukirjat ovat painossa, tarkoitus saada ne tilaukseen 

syyskuun loppuun mennessä. Varmistetaan Titalta, monta 

kappaletta Fobia tilaa? Puhutaan kuitenkin vähintään 50 

kappaleesta. 

- Sähköpostiuudistus on kohdannut viime hetkien ongelmia. 

Tällä hetkellä SPOL:n pestisähköpostit eivät toimi. 

- Liittovaltuustoon etsitään yhtä varsinaista jäsentä ja kahta 

varaedustajaa. Haku on auki 13.10. asti. 

- Vuoden opiskelija -palkinnon haku on auki. Mainostetaan lisää 

jäsenistölle, mutta päävastuu Fobian ehdotuksesta on 

hallituksella. 

- SPOL rakentaa itselleen arvoedustusta, joka tulee 

ainejärjestöille allekirjoitettavaksi tulevaisuudessa.  

- Cortexin vujujen kutsu saapui sähköpostissa. 

SPOLia sinne lähtee edustamaan SPOL:n puheenjohtaja ja 

taloudenhoitaja. 

- SPOL:n instapäivät alkavat (meillä esim. Fobian esittely, 

huoneen esittely ja tapahtumien esittely) 

- Tulevat tapahtumat 

- SPOLskis Joensuussa 19.10.2019, Fobian fukseja on 

ilmoittautunut paljon 

- Gradukonferenssi ja sitsit Tampereella 16.11.2019 

- Puhujia kaivataan, mainostetaan enemmän Fobialle. 

Puhujalle siis palkinnoksi matkat+sitsit! 

- SPOL-seminaari Turussa 25.1.2020 

- Ehdotetaan Psykologiliiton 

opiskelijayhteistyöseminaarin ajankohdaksi 26.1.2020 

 

  Pidettiin taukojumppa Pertun vetämänä. 

 

14.3 Tupsy 

- Valmistuvien infon palaute ollut positiivista. Ssaattaa olla, että ne 

pidetään tuohon tyyliin jatkossakin. 

- Tupsyn opiskelijabudjetin nostamisesta on puhuttu, kun se kuitenkin 

ylitetään joka vuosi. 



 

 

 

 

Fobia ry                                                                                             Pöytäkirja 14/2019 

Assistentinkatu 7 

20014 Turun yliopisto 

 

- Tupsy viettää pikkujouluja katsomalla Amelieta 13.12., opiskelijoille 

alennettu hinta. 

- Syyskokous 10.10., ilmoittautuminen auki. Syyskokouksessa valitaan 

johtokuntalaiset seuraavalle kaudelle ja ainakin pj:n paikka on auki. 

- Tupsylle sopii, että Fobia toimisi sitsien järjestäjänä Tupsyn hoitaessa 

kulut. Ei kuitenkaan haluta kevätsitseille, vaan ihan erilliset alumneille 

suunnatut ja opiskelijoille avoimet sitsit. Laulunjohtajina voisi olla sekä 

alumneja että opiskelijoita. 

- Lounatuuli ilmestynyt, siellä esimerkiksi Pauliinan teksti Verson 

koulutuksesta. 

 

 

 

 

14.4 Muuta 

- Roosa V: Lisäsin Driveen haalareita varten kansion (muuta > haalarit). 

Sieltä löytyy sellainen Excel, johon voisi alkaa listaamaan niitä 

sponsseja jatkossa ja lisäksi haalarikaavio. Lisäsin myös “virallisia” 

kansioon sen collegen sapluunan, sillä sellainen löytyi sittenkin! :) 

- Krakovan excu tämän viikon sunnuntaina! 

 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Ei käsiteltävää. 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Tilakortin päivitys on jatkossa emännän tehtävä. 

 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Fobian penismerkki eli fobia kirjoitettuna peniksillä 

- Annetaan Philippille lupa suunnitella merkki. 

- Haalarimerkkejä tilataan lähitulevaisuudessa lisää, ainakin Dr.Philit taitaa olla 

melkein loppu, samoin Foobiset. 

- Dr. Philejä ja jotain muuta merkkiä tilataan. 

- Uusi haalarimerkki 

- Tästä tehdään fb-äänestys. 

- Suunnittelijalle ilmainen haalarimerkki. 

- Lukioesittely Puolalanmäen lukioon joko 31.10. Klo 14.35 tai 19.11. Klo 14.35. 

- Laura ja joku muu menee 19.11. ja Laura on yhteydessä lukioon. 

- Fobian syyskokous pidetään 25.11. Klo 16. 

- Hallituskähmintä pidetään 13.11. Klo 18 

- Hallituksen esittäytyminen fukseille pidetään alustavasti 8.10., 4.11. tai 5.11. 

- Hilla tekee doodlen tästä. 
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18. Seuraava kokous  

- 2.10. Klo 16.00. 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Ei käsiteltävää. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 13:20 


