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Fobia ry:n hallituksen kokous 20/2020 
 

Paikka: Discord 

Aika: 23.10.2020 kello 11:30 

Paikallaolijat: Heidi A., Heidi I. (poistui klo 13:32), Pauliina, Perttu L., Katri, Hilla, 

Oona, Marika, (poistui klo 14:06) Vilma, Ella, Sofia (poistui klo 13:07), Anniina, Sanni, 

ja Hanna V.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 11:37. 

 

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 Oona. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Hyväksytään pöytäkirjat 17/2020, 18/2020, 19/2020 

 

6. Posti 

- Pari Psykologi-lehteä, Psylin mainoskamaa 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Indexin Halloween-kierros oli kiva, mutta Fobian rastia oli vetämässä liian 

vähän hallituslaisia. Fobian rastia kehuttiin, kiitos Sanni, Katri ja Anniina <3 

- Tulevaisuudessa voitaisiin sopia vastuuhenkilö ja sopia ajoissa, että 

ketkä menee rastille, tehdä esim. doodle että pääsee/ei pääse/ehkä 

pääsee 
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- Voitaisiin tehdä Index-vastaavalle testamentti ja kirjoittaa sinne, että 

Index-vastaava varmistaa, että joku hallituksesta on vastuuhenkilö 

Indexin tapahtumissa ja vastuuhenkilö pyytää esim. jäsenistöä 

osallistumaan rastien vetämiseen 

- Perttu L. halusi kertoa että heidän ryhmä voitti ja Fobian rastilla oli 

hyvä meininki 

- SPOLskis oli 

- PJ-neuvosto oli 

- Syyskahvitus oli ja sinne osallistui hyvin porukkaa, kangaskassit pääs 

myyntiin! Emännät juttelee jos järkättäis loppuvuodesta vielä toinen! 

 

8.  Etäopiskelukysely 

- Sanni striimaa kokouksessa etäopiskelukyselyä, jonka tarkoituksena on 

kartoittaa opiskelijoiden hyvinvointia korona-aikana 

- Etäopiskelu on koettu kuormittavaksi, opiskelijoiden ja laitoksen välinen 

yhteydenpito on huonontunut entisestään ja fuksit eivät ole päässeet 

integroitumaan Fobiaan 

- Kyselyn voisi lähettää henkilökunnalle ennen jäsenistölle jakamista ja kysyä 

tuleeko heiltä kysymyksiä tai kommentoitavaa 

- Olisi hyvä, että kyselyä käytäisiin rauhassa läpi henkilökunnan kanssa, vaikka 

marraskuun sekä joulukuun oppiainekokouksissa 

- Kyselyn alkuun voisi lisätä, että vastauksia käsitellään 3.11, jos se motivoisi 

vastaamaan (mutta vastata voi myöhemminkin) 

- Fobia-kohtaan voisi lisätä: Etätapahtumiin tai fyysisiin tapahtumiin on matala 

kynnys saapua + kokeeko olevansa osa Fobiaa 

- Superhyvä kysely, kiitos Sanni ja muut kyselyn tekijät! <3 

 

9. Talous 

- Virkkareilta kasarisitsien osallistujalistaa kaivataan :-) 

 

9.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttäviä kuitteja 

 

9.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 2,49€ Liina V., Kumihanskat syyskahvitukselle 

- 1181,72€ Oy Griippi Ab, Kangaskassit 

- 115,00€ Vilma, Pizzat kasarisitseille 

 

 

9.3. Budjetointi  
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- Budjetoidaan 250€ vaihtarien haalareihin 

- Budjetoidaan 20€ maskeihin, jos Huoneella ei oo 

 

10.  Virkistystoiminta: 

- Kasarisitsit oli sillon joskus 

- Idea: jos virkkarit haluaa niin hallitukselle voisi järkätä kiitossitsit 

- Virkkarit juttelee tästä, mutta haluais silti järkätä kunnon sitsit esim. 

keväällä jos mahdollista 

 

11. Hyvinvointi 

- Liikuntavuoro laitettiin viime viikolla tauolle Hallituksen ohjeistuksen 

perusteella  

- Katkon hallitus pohtinut, että liikkavuoroja vois järjestää ilman 

kontaktilajeja esim. sulisvuorona 

- Meidän mielestä voidaan pitää sulisvuorona (voi pelata myös pingistä) 

ja huolehditaan turvaväleistä muutenkin 

- Pyöräretki ensi maanantaina klo 15:30 

- Hilla huutelee marraskuussa Puskaradiossa verenluovutuksesta 

 

12. Kulttuuri 

- Maalausilta 9.11, voisi rajoittaa 20 henkilöön (jos rajoituksia tiukennetaan niin 

perutaan) ja maskipakko? 

- Ilmoon voisi laittaa myös kohdan siitä, että haluaako esiintyä (Open 

Stage -tyyppisesti) 

 

Kokous tauolla 13:07 - 13:15 

 

Siirrytään kohtaan 15.2  

 

13. Työelämä ja koulutus 

- Ei mittää (Hilla röyhtäs) 

 

14. Kopo 

- Indexin kopoilta kuultua: tenttien arvostelussa ollut viivettä. Kopojen korviin ei 

ole tällaista kantautunut Fobialaisilta, mutta onko hallituslaisilla tietoa tästä? 

- Psykologisen arvioinnin tenttien arvostelussa mennyt kuukausi, 

Psyykkisten häiriöiden alkutentti sama 

- Kopot voisi välittää tästä viestin oppiainekokouksessa, että 

opiskelijoista ei oo kiva odotella viikkoja tai jos ongelmia arvioinnissa 

on, niin voisi infota tästä opiskelijoita 
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- Fyi: Psyli suunnittelee koulutuspoliittista kannanottoa ensi vuoden 

harjoittelupaikkatilanteesta. Perimmäinen tarkoitus olisi saada psykologian 

harjoittelu samalla tavalla ministeriöiden rahoittamien koulutuskorvauksien 

piiriin, kuten esim. lääkärien harjoittelut. 

- Yes pls. 

- Helsingin yliopisto on tehnyt sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa, 

Turun yliopistolla sopimusta ei ole Turun kaupungin kanssa ja esim 

Pauliina on hakenut harkkapaikkaa 9kk :( Kopot voisitteko jutella tästä 

laitoksen kanssa? 

- Paskaa. 

 

15. Ulkosuhteet (& KV) 

15.1 Index  

- Indexin syyskokous 30.11 klo 17. Paikkana edu 1. Kokous on 

hybridikokous eli 2020 hallitus ja 2021 hallitukseen hakevat ovat 

paikan päällä, mutta muilla on mahdollisuus osallistua myös etänä. 

- Hallitusviettely 26.10 klo 17 Portissa 

- Suunnittelussa Netflix-party leffailta 4.11 

- Academic Munchies peruttu, koska ei turvallista ja ketään ei ees oo 

yliopistolla… 

- Kiitostapahtuma suunnitteilla 11.12 Osiksella. Mahdollisesti sitsit? 

 

 

- 15.2 SPOL   

- SPOLskis oli ja fuksit tykkäsi <3 fobialasia oli yksi loppuun, muut lähti 

kesken koulutuksen :( 

- Ensi vuoden hallitusrakennetta muutetaan väliaikaisesti, ensi vuonna 

ei kv-vastaavaa vaan toinen kopo  

- Tapahtumakiertoon tulee isoja muutoksia (ainakin ensi vuodeksi, ehkä 

myös jatkossa, SPOS ja SPOLympialaiset ei oikeen vedä osallistujia) 

- Edunvalvontaan yritetään keskittyä enemmän 

- Mitä käy viiden tapahtuman haalarimerkkitähdelle? :( Tapahtumista 

keskustellaan vielä 

- Psylin liittovaltuutettujen kokouksessa on “SPOLin kuulumiset” -kohta, 

johon on kyselty terveisiä SPOLilta, siellä nostetaan esille mm. 

harkkapaikkahommelit 

- Juteltiin SPOL-vastaavien jatkosuunnitelmista ja onko fuksit ilmaisseet 

kiinnostusta pestiin 

- Pauliina tulee esittelemään graduaan gradukonffaan (hyvä Pauliina!!) 

- Semman teemaksi on mietitty itsetuhoisuutta 
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Siirrytään kohtaan 17.  

 

15.3 Tupsy 

- Syyskokous oli tiistaina, Maria P. jatkaa pj:nä ja uusi hallitus valittu 

- Kukkiensidontakurssi oli 

- Koulupsykologien tilanteesta ollut puhetta 

 

15.4 Muuta 

- Syyskahvituksille osallistui yksi vaihtari!   

  

16. Tiedotus ja viestintä 

- IG-esittelyt vko 45 eteenpäin 

- 2.11 Pj ja varapj 

- 3.11 Taloudenhoitaja ja sihteeri 

- 4.11 Tiedotusvastaava 

- 5.11 Kopot 

- 6.11 Virkkarit 

- 9.11 Kulttuurivastaava  

- 10.11 Koulutus- ja työelämävastaava 

- 11.11 Hyvinvointivastaava 

- 12.11 Ulkosuhde ja kv-vastaava 

- 13.11 Emännät 

- 16.11 Index 

- 17.11 SPOLit 

- 18.11 Tupsy 

- 19.11 Fedari 

 

17. Emännän kuulumiset ja huone 

- Kiitos syyskahvituksesta <3 

 

Palataan kohtaan 13. 

 

 

 

 

18. Hallitus ja muuta kivaa 

- Syyskokous pidetään 23.11 klo 17, koitetaan varata Pubilta luentosali, myös 

etäosallistuminen mahollista 

- Hallituskähmintä tulossa 2.11 klo 18 --> pidetään etänä! 
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- Hallituksen virkistäytyminen tiistai-iltana 10.11! <3 Mitä tehdään? 

- Keilaamaan? Sanni selvittää 

 

19. Seuraava kokous  

- Hilla tekee doodlen vko 45 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Hilla voi hyvin <3 

 

21. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 14:09 


