
Fobia ry Esityslista 05/2022
Assistentinkatu 7
20014 Turun yliopisto

Fobia ry:n hallituksen kokous 05/2022

Paikka: Hybridi: Zoom/Publicum kh228
Aika: 17.2.2022 klo 17:30
Paikallaolijat: Pietu (saapui 17:57, kh228), Annina, Pyry, Aliina, Sofia, Anniina K.,
Maria, Jenni, Elli P., Jasmin (saapui 17:57, kh228), Vilma, Alisa S. (poistui 18:24),
Emilia T. (saapui 17:57, kh228), Viivi, Inka (poistui 19:00)

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
Vilma avaa kokouksen ajassa 17:33.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valitaan puheenjohtajaksi Vilma.

3.2. Kokouksen sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Annina.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 04/2022.

6. Posti
Ei olla katsottu.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
Järjestöfoorumi oli. Vilma osallistui TYYn avustukset -osioon. Avustusta on
aikaa hakea 31.3. asti. Myös muita hallituslaisia osallistui koulutuksiin.
Tänään oli synttäri- ja laskiaisvastaanotto, oli kivaa ja hyvät tarjoilut, kiitos!
Rapidos Libidos kävi pelaamassa CS:n rantalentopalloturnauksessa, saldona
2 voittoa, 2 häviötä ja 1 tasapeli.
Fobia voitti TYYn Hall of Fame -kilpailussa kategorian Sosiaalipolitiikan
edistäjä 2021 (voivat TYYllä myös tehdä vektorimallisen logon tätä ja
myöhempää käyttöä varten) ja sai lisäksi kunniamaininnan Mielenterveyden
edistäjä 2021.
TYY siirtynyt vihreään aikaan 15.2. alkaen.
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Fobia saanut kunniakirjan verenluovutuksesta.

8. Talous

8.1. Hyväksytään kuitteja
- 33,71€ Fobian syntymäpäivä- ja laskiaisvastaanottoon

tarjottavaa ja astioita, Jasmin

8.2. Hyväksytään maksettavaksi
Ei maksettavaa.

8.3. Budjetointi
Ei budjetoitavaa.

9. Virkistystoiminta
Kaverisitsien Fb-tapahtuma julkaistiin tiistaina, mukavasti jo facessa
osallistuvia ja kiinnostuneita. Aika hyvin suunniteltuna kaikki tarvittava, nyt
odotellaan ilmoa, niin päästään suunnittelemaan, paljonko juomia/ruokia
tarvitaan.
Iski paniikki, ja laitettiin kerralla kyselyä 20.4. baarijatkoista Aaltoon,
Dynamoon, Heidissiin, Apolloon ja Saaristobaariin.
Dynamosta saatu vastaus: “Tulisitteko alakertaan, joka on joka tapauksessa
muutenkin auki? Yläkertakin on mahdollinen, mutta sitten olisi hyvä, että
tulijoita olisi takuuvarmasti vähintään 30.“ Tämä sopii, mutta mietitään myös,
voisiko jonkun toisen järjestön kanssa järjestää nämä baaribileet.

10. Hyvinvointi
Hyvinvointiviikon aikataulu - lisätiedot ja Fb-tapahtuma tulossa myöhemmin.

Ma 21.3. Astangajooga (livenä!) klo 19-20
Ti 22.3. Talviuinti Ispoisissa klo 18-20
Ke 23.3. Aamupala Huoneella klo 9
To 24.3. Fobian ja Katkon liikuntavuoro
Pe 25.3. Vohvelitarjoilu Huoneella klo 10

11. Kulttuuri
Puhuttiin Huoneella, että Open Stage onkin yleensä ollut vappua edeltävällä
viikolla eikä vappuviikolla, joten niille tietämille koitetaan järjestää se. Onko
muuta huomioitavaa kuin kevätsitsit ja Indexin vappujutut? Pommitetaan
Dynkkyä uudestaan ja aletaan miettimään muita vaihtoehtoja, jos sieltä ei
kohta vastata, jotta saataisiin päivä lukkoon. Voisi selvittää Dynkystä 18., 19.,
21. ja 28. päivän mahdollisuutta sekä viikkoa 15 ylipäänsä.
Hyvis ja kulttuurivastaava suunnittelevat ensi viikolla torstaina
tapahtuma-appropassia, aktivoidaan myös tapahtumatoimikuntaa
mahdollisesti tähän.
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12. Työelämä ja koulutus
Sari ehdotti koulutuksen aiheeksi traumatietoista kohtaamista ja työskentelyä
lastensuojelussa. Ehdotti, että voisi samalla kertoa moniammatillisesta työstä
ja erityisesti psykologin työstä lastensuojelun vastaanotto- ja
perhekuntoutusyksiköissä

Mitkä fiilikset aiheesta? Olisi mielenkiintoista kuulla molemmista,
varmasti kiinnostaa kuulijoita.
Ehdotettiin koulutukselle päiväksi perjantaita 22.4. - tuleeko mieleen
esteitä tälle vai mennäänkö tällä? Tämä päivä ok.

TYY:n projektiavustuksen hakeminen helmikuun loppuun mennessä, onko
kellään sattumoisin tietoa, kuinka valmis lähetettävän suunnitelman tulee olla?
Haittaakohan esim. jos hakemuksessa puhutaan kahden kouluttajan
tapahtumasta, ja mukaan saadaan vain yksi sopiva puhuja? Kysytään tästä
varmistusta vielä ainakin edeltäviltä työelämä- ja koulutusvastaavilta.

TYY:n avustuksen hakemisessa apua olisi siitä, että koulutus koskisi
suurempaa yleisöä, sekä järjestöjen välisestä yhteistyöstä –
ehdotetaan yhteistyötä esimerkiksi Impulsille. Tuleeko mieleen
kokemuksia yhteistyöstä tms.?

Toisen ekskursion järjestäminen: jäsenistön kiinnostuksen perusteella laitettiin
sähköpostia muutamalle taholle, joissa mahdollisuus päästä tutustumaan
työterveyspsykologin työhön (Aava, Mehiläinen, Terveystalo). Myös
Psykopartners kiinnostunut mahdollisesta yhteistyöstä. Emilia T. selvittelee
myös kiinnostusta Mehiläisellä.

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta
Opetussuunnitelman oltava valmiina pepissä ti 8.3. Samalla viikolla kuitenkin
vielä tiimivetäjien palaveri, jolloin muutoksia pystyy tekemään.

Opinto-oppaassa saattaa näkyä joidenkin kurssien kohdalla
päivittynyttä tietoa kevään kurssien suhteen jo ennenaikaisesti, joten
opiskelijan oltava tarkkana (laitoksella kuitenkin tiedotusvastuu).

Puhetta opintojaksojen laajuudesta; siihen olemassa opiskelijoidenkin
nähtävissä oleva ohjeistus Opintojen_mitoitus_ohjeistus_2019.pdf (utu.fi).
Keskusteltiin myös opetuksen painopisteistä ja tavoitteista myös koko
yliopiston tasolla.
Metoditiimin kursseista valtaosa pysyy samana, mutta osan aihealueita
laajennetaan. Luvassa myös verkko-opetuksena toteutettava tilaston aivan
peruskurssi halukkaille.
Kandi mahdollista tehdä jatkossa parin kanssa.
Joitain uusia kursseja luultavasti tulossa (ainakin intoa olisi, toteutus vielä työn
alla).
Persoonallisuuspsykologia ja kehityspsykologia ehkä yhdistyvät samoille
kursseille. Tästä vielä tiimikokous ennen 8.3.
Logopedian kanssa enemmän yhteistyötä.

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/henkilostolle/paatoksia-ohjeita/PublishingImages/Sivut/Opetussuunnitelmat-2020-2022/Opintojen_mitoitus_ohjeistus_2019.pdf#search=opintopistelaskuri
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Harkkavastaavia kuin kandin ja gradun ohjaajia yritetään kahmia lisää.
Yliopistolla toimivista postdoc-opiskelijoista mahdollisesti
yritetään saada ohjaajia ja heidän projekteistaan myös sopivia aiheita
opinnäytteisiin.

PsykoNet:sta keskusteltiin: ristiriitaisia näkemyksiä materiaalien laadusta.
Muiden yliopistojen näkemyksiä tiedusteltu myös SPOL:in kopolta.
Myös etä vs. lähiopetus pöydällä.

Kopotoimikunta tapasi tänään (17.2.)
Esille tulleita aiheita oli esim. uudet opsit ja resurssikysymykset eri
oppiaineissa (tässä näyttäisi olevan paljon puutteita yllättävän
monilla).
Esillä https://digivisio2030.fi/ - tavoite, että kaikkia yliopistokursseja
tarjottaisiin etänä.
Logopedian kanssa puhuttu harkkapaikkojen tarjonnasta ja
tulevaisuuden haasteista (esim. HUS:n paikat ensisijaisesti HY
opiskelijoille).

Kopokyselyn ensimmäinen hypoteettinen versio:
Alustana Forms + nettisivut.
Täytetään anonyyminä, Ella ja Jenni lähettävät oppiainevastaavalle
“koosteen” kysymyksistä kerran viikossa/kuukaudessa/muu aikaväli.
Oppiainevastaava etsii vastaukset ja lähettää
kopoille/tiedotusvastaavalle.
Nettisivuilla palsta kysymyksille ja vastauksille ja sen päivittymisestä
maininta viikkoviestissä.
Sivuille soveltumattomat kysymykset ja niihin vastaukset vain
viikkoviestiin.
Sisältöä ei olla vielä mietitty.

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys

14.1. Index
Talvirieha 28.2.
Hallitussitsit 3.3.
It’s a match -bileet @ Heidi’s ft. Opex 3.3.
Kevätkokous 8.3. klo 17
Kesäaikasitsit 23.3.
Lähiökierros (alustavasti) 11.4.
Hallituksen kämppäapprot 26.3.
Vappu:

23.4. Päiväsitsit
24.4. Brunchen kommer
25.4. Vappunaamantai
26.4. Pussikalja-approt ft. SYY
27.4. Munansulatussuunnistus aka MuSuSu ft. Lex

https://digivisio2030.fi/
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27.4. Bileet @ Lygas ft. Hybridi+Humanitas
29.4. Pubivisa/dildobingo/tms.
30.4. Vapputanssit ft. Opex

14.2. SPOL
Ensimmäinen kokous oli viime sunnuntaina.
Spolskiksen kohtalo vielä auki.
Vuju- ja tapahtumatoimikuntiin ilmoittautuminen auki.

14.3. Tupsy
Ig-esittelyt voivat onnistua.

14.4. Muuta
TYY uudistaa verkkosivuja ja Fobian esittelyteksti tulee sinne
jonnekin.
Vaihtariin oltu yhteydessä ja vaikuttaa kiinnostuneelta Fobiasta ja
tapahtumista. Kuulemma on muitakin psykan vaihtareita. Laitetaan siis
lisää sähköpostia TYY:n vaihtarilistalle.
Spolin kv-vastaaville perustettiin yhteinen Whatsapp-ryhmä.

15. Tiedotus ja viestintä
Hallitus on nyt esittäytynyt Instagramissa.
Voisiko loput kuvat lähettää tiedottajalle, jotta saadaan nettisivut kuntoon.
Halutaanko yhteistyöainejärjestöjen yhteystiedot esille Driveen? Kyllä, olisi
hyvä tehdä listaus näistä.
Onko Fobian hallitus lähettänyt tervehdyksen muille ainejärjestöille? Ei vielä,
tiedotusvastaava voi hoitaa.

16. Tila- ja ympäristöasiat
Tänään oli vastaanotto, budjetista jäi n. 20€ ylimääräistä, jotka voi käyttää
kukkien ostoon.
Huonevastaava kävi TYYn ympäristökoulutuksessa, jossa mm. suositeltiin
käyttämään astiastoja, joita voi käyttää uudelleen tapahtumissa.
Pienemmissä vastaanotoissa kertakäyttöastioiden käyttö ok, mutta voidaan
suositella vaikka oman kupin käyttöä. Myös kestävän kehityksen tapahtumia
voi suositella ja markkinoida enemmän.

17. Hallituksen sisäiset asiat
Ei uutisia.

18. Muut esille tulevat asiat
Pikkulaskiaiseen tarvitaan järjestöä töihin narikkaan, n. 8 tunniksi, palkkio
700€. Tämä tarjous ei saa kannatusta.
Kevätkokous siirretään perjantaille 25.3.

19. Seuraava kokous
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Tiistaina 1.3. klo 17:00.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 19:11.


