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Fobia ry:n hallituksen kokous 04/2021 
 
Paikka: Etänä Zoomissa  
Aika: 11.2.2021 kello 16.00 
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B. (saapui klo 15:56), Martiina, Anniina (saapui klo 
16:00), Aliina (saapui klo 15:54), Heidi I., Titta, Ella J. (15:58), Sofia K. (saapui klo 
16:06), Jenni, Peppi, Vilma, Ella T., Sofia U., Liina, Viivi (saapui klo 15:57), Hanna V., 
Saara (saapui klo 15:56) 
 
Esityslista 
 

1. Kokouksen avaaminen  
Titta avaa kokouksen ajassa 15:47. 
 

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 
Hyväksytään pöytäkirja 3/2021. 
 

6. Posti 
Ei oo. 
 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 
TYY:n pj-neuvosto oli 2.2. 
2. järjestöfoorumi oli 9.2. 
Tupsyn tutustumisilta oli 10.2. 
 

8. Talous 
 
8.1. Hyväksytään kuitteja  

Ei oo. 
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8.2. Hyväksytään maksettavaksi  
● 35€ Sanni, postimerkkejä (20kpl) haalarimerkkien postitusta 

varten 
 

8.3. Budjetointi 
Ei budjetoitavaa. 
 

9. Virkistystoiminta 
Jenni menee pankkiin 23.2.  
Etätapahtuma: Fobian Kalzarikännit! Nimensä mukainen rento tapahtuma 
zoomissa, jossa noin 1,5h ohjattua tekemistä ja sen jälkeen hengailua. 
Päivämäärä tarkentuu vielä myöhemmin: joko 3.3, 10.3 tai 11.3. Kellonaikana 
varmaan klo 18. 
Kevätsitsien suunnittelu on toistaiseksi jäissä.  
 

10. Hyvinvointi 
Tiistain laskiaisvastaanoton yhteydessä on hyvinvointiluistelu. 
 

11. Kulttuuri 
Tänään on leffailta! 
 

12. Työelämä ja koulutus 
Etäkoulutus on sovittu alustavasti Lempi Terapian kliinisten seksologien 
kanssa. Koulutuksen fokusta on pohdittu yhdessä järjestäjien kanssa: 
seksuaaliset toimintahäiriöt tai seksuaaliseen nautintoon keskittyvä koulutus 
psykalaisille sopivaksi räätälöitynä. To 25.3 iltapäivästä tai alkuillasta voisi 
olla mahdollinen ajankohta. Kestona noin 2 tuntia. Hinta olisi 175e + alv 
(24%? → 42e = 217e) /45 min. Hinta sopii budjettiin ja suunnitelma voidaan 
lyödä lukkoon. 
Mietittiin myös tukien hakemista koulutukseen joko Tupsylta tai 
Universitakselta, mutta näitä täytyy vielä selvittää lisää.  
 

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta 
Ensimmäisen oppiainekokouksen antia:  

● Lehtoria ja opettajaa haetaan virkoihin. Siihen asti kaikille kursseille on 
nyt saatu väliaikaisesti vastuuopettajat. Efektikoot-kurssi tulee 
olemaan englanniksi tämän takia, mutta siihen on luvattu apua 
Johanna K.:lta, jos jollain on vaikeuksia englannin kielen kanssa. 

● Keskustelua käytiin lähiopetuksen toteuttamisesta, josta oli hyvin 
vaihtelevia mielipiteitä. Kopot kuitenkin saivat tukea sille, että jotain 
lähikontaktia olisi, yliopiston ohjeistuksen ja opiskelijoiden toiveiden 
mukaan. Tästä tullaan keskustelemaan vielä lisää, mutta pitäisi olla 
melko selvää, että ainakin fuksit pääsevät tapaamaan 
Hops-ohjaajiaan livenä keväällä. 
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Indexin kopotoimikunnalla oli ensimmäinen tapaaminen. 
Kopoilla oli tapaaminen myös TY:n hyvinvointipalvelujen kanssa. 
Siellä esille tullutta:  

● Huolta herättävät erityisesti fuksit, jotka eivät ole integroituneet 
ollenkaan tai vain vähän, sekä vanhemmat opiskelijat, joilla on jo 
aiemmin ollut vaikeuksia, mutta jotka ovat nyt tukiverkoston vähetessä 
vielä enemmän vaikeuksissa opintojensa kanssa. 

● Pohdittiin tarvittavia toimia hyvinvointipalveluiden ja ainejärjestöjen 
kanssa: tapaamisia esim. Hops-ohjaajien kanssa sekä mahdollisia 
vertaistukiryhmiä, jossa opiskelija ottaisi johonkin tiettyyn ihmiseen 
yhteyttä, ja sitä kautta tulisi ohjatuksi vertaistukiryhmään. 

Muistutuksena, että ainejärjestöt voivat kutsua opintopsykologin mukaan 
esimerkiksi tapahtumiinsa. 
Ensi viikolla 16.2 on tapaaminen psykologian harjoittelusta ja 
harjoittelutukihausta. Keväällä on tarkoitus järjestää harjoittelutuen haku, 
jonka aikataulut ja tarkemmat kriteerit sovitaan kokouksessa Lina S.:n ja Ari 
K.:n kanssa. 

 
14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys 

 
14.1. Index  

Muiden ainejärjestöjen tapahtumia 11.2.-25.2: minilaskiainen, pubvisa, 
karanteenivisa, etäsitsit, hyvisviikko, etäfuksisitsit, etälaskiainen, 
etäekskursio, lenkkiskaba. Kaikki etäilytapahtumia. 
Indexin tapahtumat: Koko Index leipoo 18.2, työelämätapahtuma 
Rekryn kanssa 26.2, kevätkokous 8.3, vujut viikoilla 40-49. 
Suuri Indexin jäsenistökysely aukeaa ensi viikolla ja vastanneiden 
kesken arvotaan Lidl-lahjakortti. 
 

14.2. SPOL 
Tapahtumatiimi tulossa, josta tietoa lisää myöhemmin. 
Spolilla on Discord, johon kaikki voi liittyä.  
Blogivuoro on Fobialla lokakuussa. 
EFPSA-kongressin osallistujat saavat hakea korvauksia SPOLilta. 
Heidi I. haki Impulsille jääneitä laulukirjoja, joista pitää vielä tehdä 
inventaario. Mietittiin tarvitaanko lisää, mutta tultiin siihen tulokseen, 
ettei luultavasti tarvita. 
Fobian haalarimerkkimyynnin mainostamista kysyttiin SPOLilta, jossa 
oltiin sitä mieltä, että yhteinen mainostus kaikkien ainejärjestöjen 
haalarimerkeistä voisi olla kiva. SPOL:n tiedotusvastaava on tästä 
yhteydessä muihin tiedotusvastaaviin. 
SPOLin seuraava kokous pidetään 13.3 10:30. 
 

14.3. Tupsy 
Johanna K. vastaa nykyään alumniasioista. 
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Tiedekunnan yhteinen alumnitapaaminen pidetään syksyllä 
jos koronatilanne sallii, jossa voisi olla oma osio psykan 
alumneille.  
 

14.4. Muuta 
Sähköpostia on lähetetty vaihtareille.  
 

15. Tiedotus ja viestintä 
Ei käsiteltäviä asioita.  
 

16. Emännän kuulumiset ja Huone 
Huoneen siivous- ja järkkäilyajankohta voisi olla ke 17.2. Myös seuraavalla 
viikolla ti-to 23.-25.2. on mahdollisia. Tarkemmasta ajankohdasta laitetaan 
vielä viestiä. 
Ensi viikolla on laskiais- ja synttärivastaanotto! 
 

17. Hallituksen sisäiset asiat 
Hallituksen hengailuilta pidetään 4.3 klo 17!  

 
18. Muut esille tulevat asiat 

Kummitoimintaa käynnistetään pitämällä siihen liittyen erillinen palaveri. 
Kevätkokoukselle alustavaa ajankohtaa katsotaan myöhemmin, kun edellisen 
hallituskauden juttujen tilanne selviää. 
 

19. Seuraava kokous  
Seuraava kokous on 18.2. klo 16. 
 

20. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään ajassa 16:36. 


