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Fobia ry:n hallituksen kokous 4/2020 
 

Paikka: kh228 

Aika: 6.2.2020 kello 12:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Marie, Heidi I., Miia, Perttu L., Mira, Katri, Minna, Hilla, 

Marika, Vilma, Emilia, Ella, Sofia, Sanni ja Hanna V.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 12:10. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

- Valitaan puheenjohtajaksi Hilla. 

 

3.2 Kokouksen sihteerin valinta  

- Valitaan sihteeriksi Katri. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi. 

 

6. Posti 

- Ei ollut postia. 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Ei käsiteltävää. 

 

8. Talous 

- Mobilepay 

- Kahvipossulle on tehty oma Mobilepay-lappu. 

- Muistakaa pyytää maksajia kirjoittamaan Mobilepayn viestikenttään, 

mitä ostavat, jotta taloudenhoitaja tietää, mistä mitkäkin maksut ovat 

tulleet. 

- Osallistujalistat 
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- Taloudenhoitaja kaipaa itselleen maksullisten tapahtumien 

osallistujalistoja, joista näkee osallistujan nimen ja maksettavan 

hinnan. 

 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei käsiteltävää. 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ei käsiteltävää. 

 

8.3. Budjetointi  

- Laskiais- ja syntymäpäivävastaanottoon budjetoidaan käytettäväksi 

kumpaankin 30,00 €. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Virkistysvastaavat kävivät tapaamassa Mikkoa (Heidi’s Bier Bar 

yhteyshenkilö). 

- Viron matka on varattu. Matka maksaa 96,00 € ja se sisältää risteilyn, 

henkilöauton ja aamupalat molemmille virkistysvastaaville. 

- Baaribileet Heidisissä 2.4. kevätsitsien jälkeen. Haalarimerkkejä 

suunnitellaan. 

- Mikko ehdotti baaribileitä Fobian I/O Speksi -excun jälkeen Heidisissä 18.3. 

Päivä ei oikein sovi Fobialle, joten jätetään bileet pitämättä. 

 

10. Hyvinvointi 

- Hyviskyselyyn tuli paljon vastauksia. 

- Lajikokeiluista eniten ääniä sai Tramppapark ja toiseksi eniten 

Crossfit. 

- Jäsenistö oli myös kiinnostunut mindfulness-lajikokeilusta. Selvitetään, 

tietääkö kukaan, kuka tällaisen voisi vetää. 

- Lasku-excua suunnitellaan 27.3 – 29.3. 

- Tehdään alustava kysely, kuinka moni lähtisi mukaan, ja selvitellään 

excun muitakin speksejä. 

- Fobian peli-ilta 12.2. 

- Hallituslaiset (ja kaikki muutkin) saavat tuoda omia pelejä mukanaan. 

- Paikalle tulevat hallituslaiset menevät klo 18:00 auttamaan 

järjestelyissä. 

 

11. Kulttuuri 

- Fobian IO-Speksi -excusta tuli eilen lasku. Lasku välitetään Sannille. 

- Päässeille lähetetään piakkoin viesti, jossa maksuohjeet Fobian tilille. 

Sanni ja Sofia päättävät eräpäivän. 

- Aurinkobaletin kyselyyn tullut 12 kiinnostunutta vastausta 
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- 21.2. näytös sopii Fobialle. Pistetään nopeasti viestiä ja 

ilmoittautumista menemään. 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Itsemyötätuntokoulutuksia varten varattu Publicumin huone 126: ma 2.3. klo 

17:30-19:00 ja ma 6.4. klo 17:30-19:00. Miia järjestää kouluttajille kulkuluvat 

kuntoon viikkoa ennen koulutuksia ja tiedottaa heitä. 

 

13. Kopo 

- Kokous Ari K.:n kanssa 2.3. klo 10:00 Turun yliopiston harjoittelutuesta.  

- Psykonetin kokous 2.3. klo 9:00 tai 10:00 sukupuolen ja seksuaalisuuden 

monimuotoisuus kurssista. 

- Kliinisessä tiimissä puhuttu sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 

kurssista, uudesta interventiokurssista (pilotoidaan ensi vuonna pienellä 

porukalla) ja siitä, että suositellaan, että kliiniset opinnot aloitetaan neljännellä 

vuodella. 

- Metoditiimin osalta ei olla tekemässä massiivisia muutoksia. Psykologian 

historiaa uudistetaan niin, että jatkossa ei lueta klassikkoteoksia ja 

Brysbaertin teos luetaan kokonaisuudessaan. Samalla opintopisteet 

pienenevät 4op --> 3op. Tätä pyritään kompensoimaan lisäämällä johonkin 

toiseen aineopintokurssiin yksi noppa. 

- Kognitiivisen ja neuropsykologian tiimin osalta myös pieniä muutoksia on 

mietitty. Aikuisneuro siirtynee syksylle samalla kun kandi siirtyy keväälle. 

Neuron peruskurssin oppimistavoitteita selkeytetään opiskelijoille. 

- Kirjatenttipaketteja on tulossa peppiin. Aiemmin tentittäviä kirjoja on kyselty 

professoreilta itseltään. 

- Tiimeissä on myös puhuttu siitä, kuinka tärkeää on, että ilmoitetaan selkeästi, 

millä perusteilla kursseille valitaan opiskelijoita. 

- Kopot tekevät jäsenistölle koulutuspoliittisista-asioista tiedotusviestin ja 

anonyymin kyselyn, johon jäsenistö voi kertoa omia mielipiteitään. Myös 

senssiksestä tehdään kysely, sillä kliininen tiimi on hieman huolissaan tämän 

hetkisestä senssisglorifioinnista. 

- Muistutetaan, että häirintäyhdyshenkilöihin (sekä Fobian että yliopiston) voi 

olla yhteydessä. 

- Harjoitteluseminaari järjestetään alustavasti ke 1.4. 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Indexin kevätkokous on alustavasti 16.3. 

- Beer Pong turnaus siirtyy vappuviikolle (oli sovittu aiemmin 4.3.). 

- Fobian kevätsitseille on alustavasti varattu Indexin astiasto. 

- Tuutorihaku on auki kuun loppuun asti. 



 

 

 

 

 

 

 

Fobia ry                                                                                             Pöytäkirja 4/2020 

Assistentinkatu 7 

20014 Turun yliopisto 

 

- Ensi viikolla vuosijuhlatoimikunnan tapaaminen 12.2. klo 16:00 – 

17:30. Tapaamisessa tarjolla skumppaa! 

 

14.2 SPOL   

- Perehdytysmökki tänä viikonloppuna. 

- KosmoSPOLiitin maksuohjeet ovat tulleet. 

 

14.3 Tupsy 

- Vuosijuhlia on suunniteltu. 

 

14.4 Muuta 

- Englanninkielinen osio Fobian peli-illan Facebook-tapahtumaan. 

- Fobian kaverisitseille on saatu kaksi tarjoilijaa.  

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Kaikista hallituslaisista on otettu kuvat nettisivuille ja ne on rajattu sekä 

muokattu. Tiedottaja laittaa ne piakkoin nettisivuille. 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Emännät käyvät kauppareissulla 12.2. ja lähettävät samana päivänä 

sähköpostia tulevista vastaanotoista. 

- Synttärivastaanotto 19.2. klo 11:00 – 13:00. 

- Laskiaisvastaanotto 25.2. klo 11:00 – 13:00. 

- Leipomiseen kaivataan 1 – 2 apuria. 

- Synttärivastaanottoa varten leivotaan 18.2. 

- Laskiaisvastaanottoa varten leivotaan laskiaisviikonloppuna. 

- Halukkaat leipurit ilmoittavat halukkuutensa emännille. 

- Huoneen lampputilanteessa ei ilmeisesti ole tapahtunut muutoksia, mutta ei 

olla ihan varmoja, onko korjaaja käynyt jo lampun korjaamassa. 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- TYYn järjestöfoorumi 20.2. Klo 16:00 – 19:30 kauppiksella. Koulutukset: 

- Ympäristö 

- Kaksikielinen viestintä (englanti ja suomi) 

- TYYn avustukset 

- Yhdenvertaisuus 

- Taloudenhoitaja/kirjanpito 

- Hallinnon opiskelijaedustajat 

- Sopon viime kokouksessa puhuttiin mm. hyvinvointiasioista. 

 

18. Seuraava kokous  

- Seuraava kokous pidetään viikolla 8. Tehdään tarkemmasta ajankohdasta 

doodle. 
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19. Muut esille tulevat asiat 

- Ei käsiteltävää. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 13:18. 


