
 
Fobia ry Pöytäkirja 02/2021 
Assistentinkatu 7 
20014 Turun yliopisto 
 

  

Fobia ry:n hallituksen kokous 02/2021 
 
Paikka: Etänä Zoomissa 
Aika: 20.1.2021 kello 16:00 
Paikallaolijat: Annina B., Maria, Martiina, Anniina, Aliina, Heidi I. (saapui klo 16:14), 
Titta, Ella J., Sofia K., Jenni, Peppi, Vilma (saapui klo 16:17), Emilia, Ella T., Liina, 
Sanni, Viivi 
 
Esityslista 
 

1. Kokouksen avaaminen  
Titta avaa kokouksen ajassa 16:05. 
 

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 
Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi. 
 

6. Posti 
Ei oo käyty tarkistamassa. 
 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 
Uusi järjestöfoorumi on 9.2. klo 16, jossa on koulutusta teemoilla TYYn 
avustukset, yhdenvertaisuus, hallinnon opiskelijaedustajana toimiminen ja 
International council. 
Fobia sai SPR:n nuorten turvatalolta kortsuja harjoituskäyttöön. 
 

8. Talous 
Pankkitapaaminen on ke 27.1. Ennen sitä täytyy toimittaa ensimmäisen 
kokouksen pöytäkirja allekirjoitettuna sekä pankkikortit huoneelle. 
Sovittiin, että taloudenhoitaja voi pitää hallituskansiota itsellään. 
Driveen taloudenhoitajan kansioon täytyy lisätä tarvittavat tilinumerot.  
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8.1. Hyväksytään kuitteja  

Ei hyväksyttäviä kuitteja. 
 

8.2. Hyväksytään maksettavaksi  
● 28,46€ Elina V., 2020 Pikkujoulukuluja 
● 7,92€ Ella J., 2020 Pikkujoulukuluja 

 
8.3. Budjetointi  

Ei budjetoitavaa. 
 

9. Virkistystoiminta 
Ei käsiteltävää. 
 

10. Hyvinvointi 
Vakiovuoro alkaa aikaisintaan 8.2.2021. 
Hyvinvointiviikon ajankohtaa ei vielä päätetty. 
 

11. Kulttuuri 
Etätapahtumia mietitään. 
 

12. Työelämä ja koulutus 
Pohdittiin fobsujen osuutta Psykologit yrittäjinä 2020 -tapahtumassa liittyen 
tuleviin koulutuksiin. Osuus on kuitenkin ollut ilmeisesti aika pieni tai 
koostunut suurimmaksi osaksi vanhemmista opiskelijoista niin ei haittaisi 
vaikka samoja teemoja käsiteltäisiin uudestaankin.  
Mietittiin myös, onko mitään tapahtumaa, missä olisi vanhoja, jo valmistuneita 
fobialaisia. Tupsyn ammatti-ilta olisi tällainen, mutta siitä saadaan lisää tietoa 
kun Tupsy-vastaava on paikalla. Lisäksi on olemassa alumnien 
sähköpostilista, jolla voisi tavoittaa valmistuneita fobsuja.  
 

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta 
Opiskelijayhteistyön seminaari on 13.2., johon osallistuu pj ja kopot. Siellä 
käsitellään asioita osallistujien toiveiden pohjalta, esim. ajankohtaisia asioita 
tai kehityskohteita. Lisäksi voidaan käsitellä yhteistyötä SPOL:n, AOVAn, 
psylin ja muiden ainejärjestöjen välillä. Ideoita tai toiveita tähän liittyen voi 
esittää pj:lle.  
TYYn koponeuvosto kokoontuu 22.2. Klo 16.15-17.45. 
Kevään kurssien vastuuopettajien ja aikataulujen selvittelyä tehdään, mutta 
se on hidasta kun vastauksia ei kuulu.  
Pohdittiin myös palautekyselyn tekemistä opetukseen liittyen ja vanhan 
kyselyn tuloksia.  
Mietittiin syksyllä luvattua kaikille tarjottavaa mahdollisuutta lähiopetukseen, 
joka ei kuitenkaan taida toteutua käytännössä.  
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Tuli myös ilmi, että Putexin kokouksessa on puhuttu, ettei psykan 
kursseista kuuluu arvosanoja ajoissa. Kopot selvittävät asiaa.  
 

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys 
 

14.1. Index  
Indexillä on ollut kaksi kokousta: 15.1. ja 20.1. 
Ensimmäisen kokouksen antia: I/O Speksin näytökset on siirretty 
syksylle, Fobialla vuoro kirjoittaa Index-lehteen (deadline 14.2) ja 
nykyään TYY:n tilojen peruuttaminen on ilmaista myös lyhyellä 
varoitusajalla. 
Toisen kokouksen antia: toimikuntien tapaamisajat: vuju 3.2, kopo 8.2 
ja eksku 10.2. 
 

14.2. SPOL  
Ei ilmoitusasioita. 
 

14.3. Tupsy 
Tupsy-vastaava ei paikalla.  
 

14.4. Muuta 
Listan psykan vaihtareista saa sähköpostilla: incoming@utu.fi / 
international@utu.fi. 
 

15. Tiedotus ja viestintä 
Viimeistään perjantaina täytyy lähettää hallituskuva tiedotusvastaavalle. 
Salasanoja on päivitetty. 
Myös nettisivuja on päivitetty ja jatkoa tulossa. 
Haalarimerkkien myymistä nettisivuilla pohdittiin ja päätettiin toteuttaa. 
Puuttuvat kevät- ja syyskokousten pöytäkirjat saadaan edelliseltä sihteeriltä.  
Sovittiin ig-esittelyt seuraavalla aikataululla: ti 26.1. puheenjohtaja & 
varapuheenjohtaja, ke 27.1. taloudenhoitaja & sihteeri, to 28.1. tiedotus- ja 
kotisivuvastaava & ulkosuhde- ja kansainvälisten asioiden vastaava, pe 29.1. 
koulutuspoliittiset vastaavat, ma 1.2. virkistysvastaavat, ti 2.2. 
kulttuurivastaavat, ke 3.2. hyvinvointivastaavat, to 4.2. koulutus- ja 
työelämävastaava & emäntä, pe 5.2. Index-vastaava & Tupsy-vastaava, ma 
8.2. SPOL-vastaavat ja ti 9.2. Fedarin päätoimittaja. 
 

16. Emännän kuulumiset ja Huone 
Pohdittiin huoneen tilannetta, joka vaatii järjestelemistä ja siivousta.  
Vastaanottoja järjestetään helmikuussa yks tai kaks: laskiais- ja 
synttärivastaanotto yhdessä tai erikseen. 
Viedään huoneelle vihko, johon merkataan paikallaolijat mahdollisten 
korona-altistusten jäljittämiseksi.  
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17. Hallituksen sisäiset asiat 
Helmikuuksi järkätään yhteistä tekemistä. 
 

18. Seuraava kokous  
Seuraava kokous pidetään ma 1.2 klo 14:00. 
Ennen seuraavaa kokousta kysely vakkariajasta. 
 

19. Muut esille tulevat asiat 
Tiedotetaan etäopiskelusovelluksesta. 
Kummitoimintaa pyritään käynnistämään järjestämällä ensin ig-kysely 
mahdollisesta kiinnostuksen määrästä. 
Toimikuntia päätetään miettiä seuraavassa kokouksessa. 
 

20. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään ajassa 17:40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


