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Fobia ry:n hallituksen kokous 3/2019

Paikka: Kh228
Aika: 30.01.2019 kello 14:30
Paikallaolijat: Susanna A., Tilda, Titta, Perttu, Katri L., Jarkko, Roosa M., Hilla, 
Laura, Maria P. (saapui kohdassa 6 ajassa 14.36), Oona R. (saapui kohdassa 4 
ajassa 14.35), Anniina V., Sanni ja Roosa V. 

1. Kokouksen avaaminen
- Perttu avaa kokouksen ajassa 14.34.

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 2/2019

6. Posti
- Ei postia

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
- SPOL-seminaari
- SPOL-pj tapaaminen

- Fobialle tarvitaan kirjekuoria
- Kakkosten päivään tarvitaan esittelijöitä perjantaille 8.3.2019 klo 14.15 - 

14.45, Naturan salissa IX.
- Päätettiin, että Susanna A. ja Katri L. menevät.
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8. Talous
- Päätettiin, että Fobialle hankitaan Mobile Pay.

- Ada S:lta voi saada lisätietoa käytännön asioista.
- Päätettiin, että kaikki käyvät lisäämässä driveen tilinumeronsa 

taloudenhoitajan kansiosta löytyvään tiedostoon.

8.1 Hyväksytään kuitteja 
- 20€, Perttu: PRH nimenkirjoitusoikeuden muuttaminen

8.2 Määrätään maksettavaksi 
- 36,75€, SPOL ry: jäsenmaksu 2019

8.3. Budjetointi 
- Kaverisitsien menoarvio 85 henkilölle: 850€ (tuloarvio 952€)
- Fobian synttärivastaanottoon 30€

9.  Virkistystoiminta:
- Kaverisitseille ilmoittautuminen 31.1. klo 12.00. Virallinen jatkopaikka Naima, 

mihin ei saada ennakkolippuja

10. Hyvinvointi
- Lajikokeiluäänestys käynnissä, tällä hetkellä 58 ääntä
- Hyvinvointiviikon torstaina psykofyysinen työpaja

11. Kulttuuri
- Dynamo varattu Open stagelle ti 23.4. hintaan 250€. Tilasta löytyy mikkejä, 

kitara- sekä bassovahvistin, synaständejä ja livemiksaaja (Oonat K. ja M. 
kommunikoivat keskenään tiedotuksesta).

- Päätimme alustavasti, että esiintyjien ilmoittautuminen alkaa 
maaliskuun loppupuolella

- I/O-speksiekskursio ke 17.4.
- Lipunmyynti aukeaa 1.3. tienoilla: voiko Fobia avata 

ilmoittautumisen jo ennen sitä, että voi varata oikean määrän
lippuja, vai onko liian ajoissa?

-  Speksin suunnalta otetaan yhteyttä ja varataan tietty 
kiintiö lippuja Fobialle.

- Viini-ilta yhdessä Kutu ry:n kanssa to 21.11.  päätetään yksityiskohdat 
syksyllä
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12 Työelämä ja koulutus
- Impulsin Juliaa tavattu koulutuspäivän merkeissä: halutaan uusi 

päivä pe 1.3. sijaan, jotta saadaan lisää aikaa
- Päätimme, että ehdotamme la 30.3. (Fobian kalenterin 

mukaan lähellä sitä ei ole muuta kuin seuraavalla viikolla 4.4 
kevätsitsit)

- Julia ehdotti sitsien suhteen Saaristobaaria. Sitsit siellä olisi helppo järjestää, 
kun kyseessä on koulutuspäivä, jossa mekin haluamme olla 
kouluttautumassa.

- Mietimme myös koulutuspäivän kustannuksia (500€ saadaan Tupsylta, riittäisi
kahteen puhujaan)

- Koulutuspäivälle voisi olla parin euron osallistumismaksu.

13. Kopo
- Tehty kysely psykologian perustutkinto-opetuksen valmistavuudesta 

työelämään.
- Tämä viedään oppiainekokoukseen.

- Indexin Kopotoimikunta 30.1. klo 18

14. Ulkosuhteet (& KV)
14.1 Index 

- CV-klinikka Educariumilla 6.2. klo 12
- Maksakaa hallitussitsit!
- Hallitusposteri tehty, jollainen löytyy myös Fobian huoneelta
- Beer pong -turnaus ja bileet 7.3.
- Bileet mahdollisesti 20.2.
- 20.3. Karuselli ja lähiökierros alustavasti

14.2 SPOL  
- Psylifoorumista (Suomen Psykologiliiton ylläpitämä fb-ryhmä) 

tiedotusviestiin
- Uusi hallitus ja pj valittu 26.1.
- Ennätysmäärä osallistujia Kosmospoliitille!

14.3 Tupsy
- Valmistuvien/valmistuneiden info

 - Puhujaksi yritetään saada Max E. (vaihtoehtoisesti Annarilla A. tai 
joku Tupsysta).
 - Koko homma menee Tupsyn piikkiin.
 - Ilmoittautuminen välttämätöntä
 - Tilan oltava kokoluokkaa Pub2.

   - Psykologiliitto on ensimmäistä kertaa tekemässä eduskuntavaalilobbausta
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-Psykologeja terveyskeskuksiin ja kouluihin
                             - Saako käyttää samaa kuvaa itsestään muualla kuin Fobian sivuilla?

-Susanna A:n ottamia kuvia saa käyttää vapaasti.
 

14.4 Muuta
- Oona K. & Roosa M. järkkäävät ulkomaan ekskursion!

- Oona K. tavannut Tea U:sta ja saanut infopläjäyksen miten 
edetään.

- Ekskursio etenee (ainakin intoilun ja suunnittelun osalta).
- Alustava ajankohta  22.-26.9 tai viikkoa myöhemmin, kuitenkin 

syyskuun lopun tienoilla
- Kohteena mahdollisesti Krakova
- Osallistujien maksimimäärä 20. Mietimme, pitäisikö varata 

pieni hallituskiintiö.
- Päätettiin, että varaamme n kokoisen hallituskiintiön.

 
15. Tiedotus ja viestintä

- Toimintasuunnitelma päivitetty Fobian sivuille.
- Jarkko on nyt alumnilistan admin. Päätettiin, että myös Maria P:lle annetaan 

nämä oikeudet.

16. Emännän kuulumiset ja huone
- Sunnuntaina kauppaan.

17. Hallitus ja muuta kivaa
- Hallitusapprot: Käydään seitsemällä kylässä ja kunkin hostin budjetti on noin 

20€. Hilla julkaisee kartan fb-tapahtumassa ja jakaa juhlapyhät hostien 
kesken viimeistään tulevan viikonlopun aikana.

18. Seuraava kokous 
- 12.2. 14.30, paikka tarkentuu myöhemmin

19. Muut esille tulevat asiat
- Ei muuta esille tulevaa.

20. Kokouksen päättäminen
- Kokous päätetään 15.39


