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Fobia ry:n hallituksen kokous 27/2021

Paikka: Publicum (Assistentinkatu 7, 20500 Turku), kh228
Aika: 13.12.2021 kello 16.30
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B., Maria, Martiina, Anniina, Aliina (etänä), Heidi I.
(etänä), Titta, Ella J., Sofia K., Jenni, Peppi, Vilma (etänä), Emilia (saapui klo 16.47),
Ella T., Liina, Sanni, Viivi, Saara (etänä)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Titta avaa kokouksen ajassa 16.41.

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.

3.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anniina ja Jenni.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 26/2021.

6. Posti
Postiin tullut joulukortti Indexiltä ja lasku Unican kulmasta, jonka eräpäivä on
ylihuomenna.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
30.11. oli Indexin kotibileet.
7.12. oli Kiitosillallinen.
8.12. oli Indexin kiitosbileet ja pikkujoulubileet.
9.12. oli Leffailta ja baaribileet.
10.12. oli Maalausilta.
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Tän vuoden vika kokous.

8. Talous
Laskutetaan Synapsilta puolet leffaillan herkuista eli 6,35€ ja puolet
baaribileiden tappioista eli noin 40,22€. Nämä voi laittaa samaan laskuun.
Utopialta saadaan maksut korttipäätteeltä.
Ollaan voitolla noin 2000€. Tämä ei haittaa, koska vujut on tulossa ja on
kahdet kastajaiset ensi vuonna. Voidaan kuitenkin tehdä vielä joku hankinta
jos halutaan.

8.1. Hyväksytään kuitteja
● 9,63€ Academic munchies tarvikkeet, Ella J.
● 23,82€ Kahvia ja maitoa huoneelle, Ella J.
● 13,70€ Kahvia ja maitoa huoneelle, Ella J.

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
● 300€ Q-talon vuokra pikkujouluihin, TYY. Maksettu 7.12.

eräpäivän takia.
● 250,88€ baaribileiden haalarimerkit, HEF Group Oy
● 61,88€ Fobian osuus CampusSportin vakiovuorosta, Katko ry
● 15€/hlö (yht. 225€) Fobian maksama osuus hallituksen

kiitosillallisesta; Ella J., Jenni, Heidi I., Ella T., Saara, Viivi,
Annina B., Sofia K., Maria, Sanni, Liina, Heidi A., Anniina,
Martiina, Hanna V.

● 20,90€ maalausillan tarvikkeet, Sofia K.
● 12,71€ leffaillan tarjoilut, Ella T.
● 13,12€ jouluvastaanoton karkit, Ella J.
● 12€ hallituksen kiitoskorttien tarvikkeet, Vilma
● 350€ vuoden 2020 kiitossitsien tilavuokra, Unica Oy

8.3. Budjetointi
Budjetoidaan kaiuttimeen 179€. Titta käy hakemassa sen Gigantista.
Budjetoidaan lisäksi 60€ latureihin. Voisi ostaa ainakin Iphone- ja
Android-laturit.
Tilataan haalarimerkkejä Freud-merkkiä 200 kpl. Sanni tilaa.
Tarkistetaan vielä muiden merkkien tilanne.
Taidepsykologin etäeksku ei maksanut mitään.

9. Jäsenrekisterin päivitys
Seuraavat henkilöt poistetaan Fobian jäsenlistalta sillä oletuksella, että
heidän opinto-oikeutensa on päättynyt eli ovat valmistuneet tai yli 10 vuotta
sitten jäseniksi liittyneet. Valmistuneita: Jetta A., Arla B., Saara H., Emilia E.,
Pauliina W., Camilla S., Heidi S., Aino S., Aada R., Mikko P., Piia P., Marika
O., Iiris O., Henriikka L., Konstantin O., Anna K., Sara J., Timo J., Venla H.,
Anni H., Eetu S., Roosa R., Kalle L., Milja L., Jaakko K., Markus P., Jenni N.,
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Aino L., Reetta L. ja Nea A.. Lisäksi Pyry A. ja Ina-Marilla H. (nyk. V.)
poistetaan rekisteristä. Muut epäselvät tapaukset poistetaan vuoden
päästä.
Alumnien sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä voisi olla
ilmoitusmahdollisuus hallitukselle valmistumisesta.

10. Virkistystoiminta
Baaribileet meni hyvin, mutta edellisen päivän Indexin bileet verotti
osallistujia. Baaribileistä tuli tappiota 80,44€ eli Fobian osuus 40,22€.
Haalarimerkkejä jäi yli 135 kpl, mutta Pietu A. osti 10 merkkiä kahellakympillä.
Käytettiin Utopian maksupäätettä, jonka maksut Utopia siirtää Fobian tilille.
Utopialle on laitettu viestiä tästä. Käytettiin myös Fobian haalarimerkkien
maksuihin käytettyä A4 MobilePay-lappua, joka kuitenkin valitettavasti jäi
Utopialle. Synapsille voisi laittaa palautetta heidän toiminnastaan.
Pikkulaskiaisen liput meni heti.

11. Hyvinvointi
Neulokaa villasukkia, kiitos! Palautusta voidaan tarvittaessa siirtää eteenpäin.
Viivin perehdytys on sovittu!

12. Kulttuuri
Leffailta ja maalausilta menivät molemmat mukavasti ja osallistujia oli
sopivasti. Maalaustarvikkeita, varsinkin papereita, jäi ensi vuodenkin tarpeisiin
huoneelle.Kampuskappeli oli hyvä tila maalausillan järjestämiseen.
Approtyylinen passi alkoholittomista tapahtumista, jolla voi kerätä
haalarimerkin, olisi kätevä. Se houkuttelisi ihmisiä osallistumaan
alkoholittomiin tapahtumiin. Alkoholittomista tapahtumista on aina puhetta ja
niitä toivotaan, mutta osallistujamäärät ovat kuitenkin olleet pieniä.

13. Työelämä ja koulutus
14.12. on etätyöeksku klo 13! Muistutusviesti ja zoom-linkki tulee huomenna.
Tuleva koulutusvastaava Inka V. on perehdytetty.
Torstaina 3.2. klo 13-14.30 on eksku psykiatriseen vankisairaalaan. Lisäinfoa
ja ilmo tammikuussa, ja se hoidetaan yhdessä Inka V.:n kanssa.

14. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Oppiainekokous oli 7.12.

Paula S. aloittaa oppiainevastaavana.
Joululounas on peruttu.
26.3. Alumnitapaaminen.
Laitoksen työhyvinvointikyselyssä vain 6 vastaajaa. Erityisesti
avoimissa kysymyksissä esiintyi ongelmia: kiirettä ja
vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyttä.
Vastuuopettajia: Perpsyka: uusi yo-opettaja, Terveys & mielenterveys:
ei päätetty, Työ- ja organisaatiopsyka: ei päätetty, Efektikoot: uusi
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yo-lehtori, Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus ja
Kulttuuri ja mielenterveys: jompikumpi näistä uudelle
yo-opettajalle.
Pohdittiin myös tuntiopettajien palkkaamista, mutta palkkaus onnistuu
vasta kun kaikilla muilla opettajilla on tunnit täynnä. Toisaalta, jos
nykyisillä opettajilla ei ole osaamista, niin sitten voisi palkata
tuntiopettajan. Uudet opettajat selviävät vielä toivottavasti tämän
vuoden aikana.
Psykologian oppiaineen nettisivuja aletaan uudistamaan. Uusi
harjoittelija aloittaa vuoden vaihteessa ja on puoli vuotta töissä ja
tekee tätä hommaa.
Lina S. ja Vesa-Matti P. poistuvat muihin töihin. Lina S.:n tilalle tulee
oikiksen vastaava koulutussuunnittelija.

Kirjoitettiin kommentti Elina M.-A.:lle liittyen Paula S.:n valitsemiseen
oppiainevastaavaksi. Tuotiin esille pääasiassa, että hän on pätevä jne., mutta
opiskelijoilla on huolta henkilökunnan työmäärästä ja kuormituksesta.
Pipareita & palautetta on torstaina.
Jarno T. on lähettänyt kiitokset hallitukselle aktiivisesta kaudesta.

15. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

15.1. Index
14.12. Lautapeli-ilta Turku-salissa klo 19 alkaen.
Keskiviikkona päivystys konttorilla ja jaossa on ilmaisia, vanhoja
haalarimerkkejä.
Syyskokouksen uudet käytännöt on mietitty. Jos tosuun tulee
muutoksia, joista äänestetään, pidetään kokoustauko, jolloin
äänestäjät voivat konsultoida hallituksiaan.
Aurasoutujen vujut oli ja Index edusti ainoana tiedekuntajärjestönä.
Lexin vujut on vielä ja sitten on edustusvujut vujuiltu.
Heidi’sin pikkujoulubileet oli ja porukkaa oli paljon! Lippuja myytiin 458
kpl.
Konttori on siivottu ja inventaario tehty. Hallitus virkistäytyi Caribialla.

15.2. SPOL
Puhuttiin Psylin ja SPOL:n yhteistyöstä ja mietittiin miten sitä voisi
kehittää. Ajatuksena oli muuttaa Psylin hallitus- ja liittaripestit ja
AOVA-pesti SPOL:n toimihenkilöiksi, jotta yhteydenpito olisi parempaa
ja säännöllisempää ja näitä ihmisiä voisi myös kannustaa
osallistumaan SPOL:n kokouksiin ja maksella matkakuluja.
Psylillä olisi kiinnostusta tehdä SPOL:n ja ainejärjestöjen kanssa
yhteistyötä niin, että saataisiin useammalle paikkakunnalle tällainen
rekrytapahtuma, jota Kompleksi on järkännyt aiemmin. Ajatuksena
olisi siis sellanen tapahtuma, jossa työnantajat voisi kohdata
opiskelijoita ja esitellä työmahdollisuuksia. Psyli toivoisi, että tähän
saataisiin myös julkisen sektorin työpaikkoja mukaan, koska
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psykologipula. Tästä pidetään joku miitti uuden hallituksen
kanssa alkuvuodesta ja mietitään tarkemmin, että miten tätä
voisi toteuttaa, kenen vastuulla tämä tapahtuma olisi ja mikä on
SPOL:n ja ainejärjestöjen rooli.
Kartoitetaan mahdollisuuksia maksaa SPOL:n hallitukselle pientä
kokouspalkkiota joskus tulevaisuudessa. Tässä on kuitenki aika monta
asiaa, joita pitää vielä selvitellä eikä ehdi ensi vuodeksi.
Tarkoitus olisi pitää uusien toimijoiden perehdytys 11.-13.2. ja uuden
hallituksen ensimmäinen kokous olisi tuolloin sunnuntaina 13.2.
Vuoden psykologian opiskelijaksi valittiin Julia S. Cortexista.
SPOLskis on 29.1.22 ja samassa pidetään järjestäytymiskokous
Jyväskylässä. Selvitellään vielä kokouksen järjestelyjä
kokoontumisrajoitusten suhteen.
Oulun psykan aj on perustettu ja nyt toivotaan, että kerkeävät saada
hyväksynnän PRH:lta ennen tammikuun loppua, jotta saadaan heidät
heti jäseniksi. Heillä on jo kaksi SPOL-edustajaa, ja jos heitä ei saada
heti saada jäseniksi edustajat saavat “toimaripestit” kunnes voivat
virallisesti olla hallituksessa.
Kosmoa ollaan suunnittelemassa huhtikuun alkuun alustavana
päivämääränä la  9.4. Seuraillaan kuitenkin koronatilannetta.
Vastatkaa jäsenkyselyyn ja käskekää kavereidenki vastata.
EFPSA-kongressin haku on auki, teemana e-health ja se järkätään
Kyproksella 11.-18.4. Lisäksi online mahdollisuus.
Spolille tulee taas ensi vuonna tapahtumatiimi ja vujutiimi, joiden
hauista tiedotetaan ensi vuoden puolella.

15.3. Tupsy
Ei asioita.

15.4. Muuta
Pyry H. on perehdytetty.

16. Tiedotus ja viestintä
Tällä viikolla tulee vuoden viimeinen viikkoviesti.

17. Tila- ja ympäristöasiat
Huoneelle laitettu jouluvaloja siivouksen yhteydessä.
Jouluvastaanotto pidetään ke 15.12.
Siivousvälineet on vielä hankinnassa.
Uusi huonevastaava on perehdytetty.

18. Hallituksen sisäiset asiat
Hallitusraportit täytyy kirjoittaa noppia varten. Intranetistä löytyy ohjeet.
Raportit lähetetään Titalle ja Titta lähettää ne eteenpäin. Yhteinen deadline
31.1.2022.
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Haalarimerkkien nettitilaus Forms on siirretty jaettuun Driveen niin,
että kuka vaan hallituslainen pääsee siihen jatkossa käsiksi.
Muistakaa seuraajien perehdytykset ja testamentit.
Toimintakertomus valmiina vasta ensi vuoden puolella, koska hyväksytään
kevätkokouksessa.
Terkut ja kiitokset Vilmalta.

19. Muut esille tulevat asiat
Speksin viesti sponsoroinnista tuli kauan sitten. Ensi vuoden hallitus voi
miettiä halukkuutta sponssata.
TYYn järjestöilmoituksen tekee puheenjohtajisto.
TYYn hall of fameen saa ehdottaa Fobiaa.

20. Seuraava kokous
Ei ole.

21. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.13.


