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Fobia ry:n hallituksen kokous 2/2019

Paikka: Kh 331
Aika: 23.1.2019 kello 14.30
Paikallaolijat: Susanna A., Tilda, Titta, Perttu, Katri L., Jarkko, Roosa M, Hilla, Oona 
M., Noel, Laura, Maria P., Anniina V. (poistui kohdassa 14.3 ajassa 15.26), Sanni ja 
Roosa V.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
- Perttu avaa kokouksen 14.32.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Olemme laillisia ja päätösvaltaisia 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
- Valitaan puheenjohtajaksi Perttu.

3.2 Kokouksen sihteerin valinta 
- Valitaan sihteeriksi Jarkko.

4. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään esityslista

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
- Hyväksytään pöytäkirja 1/19.

6. Posti
- Ei postia

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
- TYY:n järjestökoulutus ja TYY:n puheenjohtajien neuvosto, jossa 

puheenjohtajien puheenjohtaja päätettiin
- Kaikilla hallituslaisilla on nyt Google Suite -tunnukset hallitusasioiden 

hoitamista varten (esim. yhteinen tapahtumien suunnittelu, drive)
- Senssis jatkuu sittenkin edelleen.

8. Talous
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- Uskontokoulutuspäivästä rahat tulossa myöhemmin.
- Yksi lasku tulossa
- Yksi lasku lähdössä maksuun (alempana)
- Anniina V:lla hoidossa

8.1 Hyväksytään kuitteja 
- Yht. 164,99€, Anni-Veera K.: Fobian kastajaisten 2018 ruokakuluja 

(68,58€ + 87,56€ + 8,85€)

8.2 Määrätään maksettavaksi 
- 320€, Pia P.: Uskontokoulutuspäivän luentopalkkio

8.3. Budjetointi 
- Kaverisitsien budjetti tarkentuu 1.2.
- Hallitusapproille ei budjetoida Fobian varoja
- Kahvi: kahvipossussa oli hyvin rahaa! (lukuvuosien aikana 

kuukausittain 50€ kahviin)

8.4 Muita asioita
- Kävimme läpi maksuhakemuslapun täyttämisen sekä käteiskassan 

käyttämisen

9.  Virkistystoiminta:
- Tietoturvateksti hoidettava Fobian sivuille vuodelle 2019
- Auto kaverisitseille ja lipunmyynti 4.4. pidettäville baaribileille
- Yhteinen tapahtuma Dialectica ry:n (ja ehkä muidenkin ainejärjestöjen, joilla 

ei ole omia fuksisitsejä) kanssa
- Yhteiset fuksisitsit ennen Indexin fuksisitsejä

10. Hyvinvointi
- Kevään hyvinvointiviikko pidetään 18.-22.3.

- Sisältää aamupalan, vohvelitarjoilun ja pari lajikokeilua (kysely lajeista 
tulossa)

- Vakioliikuntavuoro Katkon kanssa mahdollisesti syksyllä

11. Kulttuuri
- Dynamo vuokrataan 23.4. järjestettävää Open stagea varten hintaan 250€ 

sisältäen ovimiehen ja livemiksaajan
- Oona K. jatkaa tämän hoitamista. Selvitettävä kuuluuko hintaan kaikki 

välineet
- Esim 3€ pääsymaksu, onko mahdollista saada kulttuuribudjettiapuja?

- Kuulostaa hyvältä!

12 Työelämä ja koulutus
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- Koulutuspäivä 1.3. “Seksuaaliväkivallan uhrin kohtaaminen psykologin 
työssä” (työnimike)

- Puhujana Jonna T. (palkka 118€/h), luento suomeksi vai englanniksi?
- Muita puhujia, esim. Kriisikeskukselta vapaaehtoisena?
- Impulsiin otettu yhteyttä yhteistyön merkeissä. Tildalle oli vastattu, että

kiinnostusta olisi
- Impuls ehdotti Tildalle myös sitsejä koulutuspäivän päätteeksi

- Fobialle käy, odotamme Impulsin vahvistusta
- Roosat ja Tilda mukana järkkäämässä

13. Kopo
- Valmistuneiden infon ja harkkainfon yhdistämistä pohditaan
- Viiniä ja valitusta -ilta toukokuun alussa?

14. Ulkosuhteet (& KV)
- Oidipus ottaa yhteyttä yhteistyöhön liittyen 6.2. jälkeen
- Tarvitaan tarjoilijat kaverisitseille. Saadaanko ne Katkolta? Myös Fobian 

sähköpostilistalle kyselyä tarjoilijoista

14.1 Index 
- Index-lehdelle tarvitaan juttu Fobialta!

14.2 SPOL  
- 26.2. Seminaari Joensuussa
- Kosmospoliitti 16.3.
- 8.-10.2. perehdytysviikonloppu

14.3 Tupsy
- Valmistuvien info mahdollisesti huhtikuussa
- Yhdistetäänkö Kopon harjoitteluinfoon? (ks. kohta 13)

14.4 Muuta
- Vujuedustaminen

- Ex Temporen (Åbo Akademin farmaseutit) vuosijuhla 2.3.2019,
kutsu koskee kahta vierasta. Ilmoittautuminen viimeistään 
31.1.

- Päätimme, että emme lähetä Fobialta edustajaa
- Tänä vuonna on tulossa Indexin ja T-Klubin vujut, mihin 

lähetämme molemmille 2 edustajaa(?), yhteensä 3 vujuihin 
olisi varaa.

 

15. Tiedotus ja viestintä
- Kuvat hallituslaisista on päivitetty Fobian kotisivuille
- Sometunnukset yhteisessä drivessä tekstitiedostossa “salasanat”



Fobia ry                                                                                            Pöytäkirja 2/2019
Assistentinkatu 7
20014 Turun yliopisto

- Uuden toimintasuunnitelman päivittäminen Fobian kotisivuille

16. Emännän kuulumiset ja huone
- Kahvipossussa oli hyvin rahaa (eli kahvi tuskin loppuu kesken heti)
- Perttu pesee lattiat tällä viikolla 
- Kaikilla on nyt vastuuviikot

17. Nimenkirjoutusoikuden siirtäminen
Uudet nimenkirjoittajat ovat sääntöjen mukaisesti Perttu (XXXXXX-XXXX) 
(puheenjohtaja), Hilla (XXXXXX-XXXX) (varapuheenjohtaja) Titta (XXXXXX-
XXXX) (taloudenhoitaja), ja Jarkko (XXXXXX-XXXX) (sihteeri).

18. Hallitus ja muuta kivaa
- Kämppäappro 15.2.

Kaikilla halukkailla ei ehditä käymään. Hilla antaa jokaiselle juhlapyhän, jota 
saa tuoda esiin parhaaksi näkemällään tavalla. Ohjelma kussakin osoitteessa
saa olla mitä vaan, ideointiapua voi pyytää Hillalta (tai keneltä tahansa). Onko
kivempi niin, että ohjelmat tulee yllätyksenä (kaikille muille paitsi järkkääjälle) 
vai onko väliä? 

- Päätettiin, että hostaajat puhuvat Hillan kanssa, mutta muuten 
ohjelma tulee yllätyksenä

- Päätämme maksimisumman asuntoa kohden. Lopuksi kulut 
lasketaan yhteen ja jaetaan osallistujien kesken. Budjetti 
tarkentuu vielä, mutta tavoite n. 10€ naamaa kohden

- Allergialääkkeet ja oma muki mukaan!
- Mietimme, että kokeiluna haalarisponsorit hankinttaisiin jo keväällä etukäteen 

tulevana syksynä aloittaville fukseille (Roosa V. ehdotus)
- Aikaistaisi haalareiden saamista
- Hallituksesta vastuuhenkilö tähän hommaan ja/tai Fukseilta toimikunta

tähän?
- Hallitus kannattaa ehdotusta

19. Seuraava kokous 
- 30.1. 14:30, paikka tarkentuu myöhemmin

20. Muut esille tulevat asiat
- Ei muuta

21. Kokouksen päättäminen
- Kokous päätetään 15.58


