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Fobia ry:n hallituksen kokous 04/2019

Paikka: Kh228
Aika: 12.02.2019 kello 14:30
Paikallaolijat: Susanna A., Tilda, Titta, Oona K., Perttu, Katri L., Roosa M., Hilla, 
Oona M., Noel, Laura (saapui kohdassa 8.3 kello 14.37), Oona R. ja Roosa V. 

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
- Perttu avaa kokouksen kello 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 Katri L.

4. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään esityslista

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
- Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi.

6. Posti
- Mainosposti SRT-Mainostekstiilit Oy.
- Tammikuun tiliote.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
- Ei ilmoitusasioita.

8. Talous
- Mobilepay veloittaa 0,75% jokaisesta tapahtumasta.
- Uusi maksuselvityspohja tehty. Lisätään driveen.
8.1 Hyväksytään kuitteja 

- Emännän ostoksia:
- 61,13€: kahvikulut
- 63,55€: kioskikulut
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- 9,35€, Susanna A.: Hallitustodistukset 2018 hallituslaisille

8.2 Määrätään maksettavaksi 
- Ei maksettavaa.

8.3. Budjetointi 
- Fobian kunniamerkit (viime vuodelta roikkuva asia). Minimitilaus 

100kpl olisi 156€ (+15€ jos halutaan niihin hakaneulakiinnitys) 
http://promler.fi/wap/product-details.php?pid=87 

- Hyväksytään, Susanna A. tilaa kunniamerkit.

9.  Virkistystoiminta:
- Facebookiin torstain sitseille siivouskysely: fb-kyselyllä: pöydät & penkit, 

4hlö / pöytien siivous & pyyhkiminen, 3 hlö / lattiat, 2 hlö / roskien vienti, 2 
hlö / vessat, 1hlö / keittiö, 1 hlö

- Toiveena, että hallituslaisia ja tarjoilijat paikalle viimeistään klo 16.30. Klo 
16.00 pääsee jo sisälle

- Indexin astiasto lainaan, missäs käteiskassa olikaan?
- Laulunjohtajat on löydetty!

- ajoissa paikalle, 17.15-17.30 aikaan hyvä
- Ruoka noudetaan Maccikselta klo 15 -> (maksetaan paikan päällä)
- Saadaanko illaksi autoa Oona M. (tavaroiden vieminen huoneelle etc.)
- Joensuu ei ole vastannut 4.4. päivästä

10. Hyvinvointi
- HYVINVOINTIVIIKKO:
- Ilmo 1-2 vkoa ennen aktiviteetteja
- Ti 19.3. HotPilates:

- Klo 15-16 (60 min)
- 170 €
- Max 25 hlö

- Ke 20.3. Aamiainen klo 8 → 
- Budjetti about 20 €?
- Lusikat, kulhot ja lautaset otetaan Indexiltä  jokainen tiskaa omat 

astiansa

- To 21.3.Vohvelitarjoilu klo 11-13:
- Vohvelirauta hankitaan
- Vohvelinpaistoapu sovitaan lähempänä

- Pe 22.3. Aikuisbaletti:
- Klo 15-18 (45-60 min)
- 150 €

- VAKIOVUORO maksaisi lukuvuodelle 275€ per ainejärjestö ja käytössä olisi 
koko sali. Katko haluaisi ottaa meidän kanssamme yhteisen vuoron joko niin, 

http://promler.fi/wap/product-details.php?pid=87
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että olisimme joka viikko yhdessä tai joka toinen viikko keskenämme. Vuoroja 
voi ilmeisesti jo varata, onkohan fobialaisilla kiinnostusta?

- Sanni tekee kyselyn: onko kiinnostusta? Oisko kivempi joka viikko 
yhdessä vai jokatoinen viikko omalla porukalla? Olisitko valmis 
maksamaan vuorosta (könttäsumma koko vuodelle)? Mitä lajeja 
haluaisit harrastaa?

11. Kulttuuri
- Oona K:lla menee hermo speksiin. Tilannetta selvitetään.

12 Työelämä ja koulutus
- Terapiasitsit eivät onnistu 30.3., mutta koulutuksen jälkeen on silti sitsit 

Impulsin kanssa 30.3.
- Ilmot tulevat myöhemmin.

13. Kopo
- Oppiainekokouksessa henkilökunta tykkäsi SPOL:n tutkimuksesta.
- Toiseen kerrokseen tulee leuanvetotanko.
- Henkilökunnalla on positiivisia ideoita koulutuksemme kehittämiseen

- Psykonettiin suunnitellaan kurssia, jossa esim. opetetaan kohtaamaan
asiakas eri kulttuurista

- Opettajien kurssipalautteita kerätään testamenttia varten.

14. Ulkosuhteet (& KV)
- Sitsitarjoilijat löydetty, 4kpl tulossa
- Oidipukselle laitettu uudestaan viestiä yhteistyötapahtumasta, mutta ei vielä 

vastausta.
- Sitsitarjoilijaksi Katkon sitseille to 21.2., Katri L., Hilla ja Noel kiinnostuivat

14.1 Index 
- Tavattiin tiedekunnan henkilökunta viime viikolla, puhuttiin 

pääsykoeuudistuksista ja hops-ohjauksesta sekä sisäilmaongelmista
- Tiedoksi jo nyt että fuksiviikot alkaa keskiviikkona 21.8. ja tutoreiden 

viimeinen ohjaus on siis 20.8. 
- Indexiltä saa lainata astiaston nyt panttia vastaan, pantti 50€ 
- Talvikarnevaalibileet 20.2.
- Vujutoimikunnan tapaaminen 28.2. klo 16 sinne ovat kaikki 

tervetulleita 
- Beer pong -turnaus 7.3. Ilmo auki nyt
- Indexin aamupalahomma 13.3., alkaa 9.00 ullakolla

14.2 SPOL  
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- Perehdytysviikonloppu oli
- Muistakaa maksaa Kosmospoliitti perjantaihin mennessä!
- Spolin kopo aikoo luoda kaikille kopoille yhteisen ryhmän
- SPOS 18.5. Helsingissä, ja ainejärjestötapaaminen 19.5. Kutsuttu pj, 

kopo ja joku kolmas.
- Perttu ei pääse paikalle
- Hilla ja Noel alustavasti pääsisivät

14.3 Tupsy
- Näillä näkymin valmistuvien info elokuussa, puhujaksi Psylin 

järjestövastaava Max E.
- Impulsin opiskelijaedustaja ei ole osallistunut keskusteluun millään 

tavalla eli ei tietoa, sopiiko Impulsille elokuu

14.4 Muuta
- Haluamme päättää excu-infopäivän, ehdotamme maanantaita 11.3. 

klo 14
 
15. Tiedotus ja viestintä

- Tiedotusviestiin maininta Psylifoorumista. Kirjautumiseen tarvitsee Psylin 
jäsennumeron, sitä voi kysellä Lisa H:lta.

16. Emännän kuulumiset ja huone
- Ei asiaa.

17. Hallitus ja muuta kivaa
- Hallitusapprot tulossa perjantaina!!

18. Seuraava kokous 
- 20.2. Kello 14.30

19. Muut esille tulevat asiat
- Nope

20. Kokouksen päättäminen
- Kokous päätetään 15.34


