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Fobia ry:n hallituksen kokous 10/2019

Paikka: KH311
Aika: 9.4.2019 kello 14:30
Paikallaolijat: Susanna A, Titta, Perttu, Katri L, Jarkko, Hilla, Noel, Maria, Oona R 
(poistui kohdassa 13 ajassa 15.00), Anniina V, Sanni ja Sofia U. 

1. Kokouksen avaaminen
- Hilla 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 Hilla.

3.2 Kokouksen sihteerin valinta 
- Valitaan sihteeriksi Jarkko.

4. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään esityslista.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
- Hyväksytään pöytäkirjat 7/19, 8/19 ja 9/19 ja kevätkokouksen pöytäkirja 

allekirjoitetaan.

6. Posti
- Postia ei ole haettu.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
- Kevätsitsit ja Trooppiset bileet olivat.

8. Talous
- Jäsenrekisteri on nykyisellään melko epäkäytännöllinen, sillä siitä ei 

käy ilmi, ketkä ovat jo valmistuneita. → Tulevilta fukseilta aletaan 
jatkossa keräämään tarkemmin tietoja.

8.1 Hyväksytään kuitteja 
- Emännän ostoksia:

- 35,85€: kahvikuluja
- 46,00€: kioskikuluja
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8.2 Hyväksytään maksettavaksi 
- 620,75€: Krakovan excun majoitus (1. osa), Oona K
- 661,57€: Krakovan excun lentolippuja (7 kpl), Oona K
- 5,79€: Astiapyyhkeet ja tarrakoukut, Tilda
- 11,44€: Harkkasemman tarjoilut, Noel
- 205,77€: Hyvisviikon lajikokeilu (HotPilates), aamupala- ja 

vohvelitarjoilu, Sanni
- 150,00€: Hyvisviikon lajikokeilu (Aikuisbaletti), Tanssistudio All-Star Oy

(maksettu)
- 300,00€: 20 kpl MayDay Mayhem -lippuja, TuKY ry

8.3. Budjetointi 
- 10€ munariehaa varten

9.  Virkistystoiminta: 
- Fobia (Titta) hankki 20 kpl lippuja MayDay Mayhemiin
- Sitsien tulot 759€ ja menot 794€ 

- Edellisistä sitseistä jäätiin kuitenkin plussalle ja nytkin jäi rahaa yli 
seuraavaan kertaan.
- Matkakulut: Oona R. haki auton Lahdesta. Ajettua tuli n. 450km eli 
7L/100km = 50€

- Baaribileet on yksi suuri kysymysmerkki
- Roosa V kävi perjantaina sovittuun aikaan hakemassa baaribileiden tuottoja,
mutta henkilökunta ei tiennyt tästä mitään. Putex painostaa nyt lomalla olevaa
ravintolapäällikköä ja tänään ilmeisesti meidän tulisi saada rahat.
- Siellä oli myös ilmeisesti otettu sisäänpääsyjä kortilla, joten sitä myös 
selvitellään.

- Fuksisitseistä tuli ehdotus, että ne pidettäisiin ma 2.9. Tämä kävisi 
T-Klubille ja Dialecticalle → Tämä sopii myös hallitukselle.

- Puhuttiin olisiko nämä tavalliset sitsit, vaiko “harjoittelusitsit”,
missä opetellaan yleisiä sitsikäytäntöjä yms. → Päätettiin, 
että harjoittelusitsit.

- Virkkarit haluaisivat kysellä palautetta kevään osalta. → 
Palautekysely teetetään.

10. Hyvinvointi
- Munarieha 17.4., tästä tiedotusviestiin → Sanni lupasi piilottaa 

munat.
- Keväälle saattaa vielä olla tulossa jokin lajikokeilu.

11. Kulttuuri
- Open Stageen ilmoittautuneet:

- Max Beans (biisimäärää ei päätetty)
- Sasu P:n bändi (neljä biisiä)
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- Mira L tanssii tangolla (maksimissaan pari biisiä)
- Noel & Siiri Y (yksi biisi)
- Noel (1-2 biisiä ehkä)
- Markus P (ei tiennyt vielä mitä tekee)

→ Tällä esiintyjämäärällä pärjätään, mutta laitetaan kuitenkin 
vielä tiedotusviestiin, että halukkaat voivat ilmoittautua 
mukaan.

12 Työelämä ja koulutus
- Ei käsiteltävää.

13. Kopo
- 6.5. klo 12.30 rehtori Kola tulee vierailulle laitokselle ja tilaisuus on ilmeisesti 

julkinen.
- Vuoden opettajaa tai opintokokonaisuutta voi ehdottaa.
- Mikko Y aloittaa työt klinikalla.
- Hallitus tuomitsee jyrkästi Paula S:n toiminnan kehityspsykologia II -kurssin 

suhteen. Lukuisista huomautuksista huolimatta kurssin noppia on odoteltu jo 
kohta viisi kuukautta. Odottavan aika on todellakin pitkä.

- Oona R. poistui, joten emme ole enää päätösvaltaisia.

14. Ulkosuhteet (& KV)
14.1 Index 

- Vappuviikon keskiviikkona 24.4. Olutmpialaiset. Fobian pitää mennä 
pitämään fallosjuoksurastia.

- Noel, Hilla, Katri L ja Jarkko menevät rastille.
- 2.5. klo 18 Tutor-ilta Ikituurissa, tutorvastaavat mielellään paikalle
- 3.5. alustavasti fuksi-ilta
- Syksyn päivämäärät: 

24.8. Fuksipiknik Pubin pihalla klo 12-16
27.8. Sivuainemessut klo 12.30-16
28.8. Aarteenmetsästys klo 17
4.9. Kastajaiset klo 17, täällä hallituksen pitämä Fobian rasti
12.9. Fuksisitsit 
3.10. Sitsit Opexin kanssa

14.2 SPOL  
- SPOS 18.5.

- 15.4. 12.00 ilmo → tästä tiedotusviestiin
- Ainejärjestötapaaminen 19.5.
- Laulukirjakysely on tulossa koskien SPOL:n laulukirjan 

seuraavaa painosta.
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14.3 Tupsy
- Valmistuvien info 21.8. klo 17 → tästä tiedotusviestiin
- Alumnisitsit 25.10., johon myös opiskelijoilla on vapaa pääsy.
- Puhujille ehdotettu ammatti-illaksi 12.11., vastauksia odotellaan.
- Tupsy järjestää Psylin liikuntapäivät Ruissalossa 7.-8.9.

14.4 Muuta
- Sofia U oli esittäytymässä, sillä hän on kiinnostunut 

ulkosuhdevastaavan pestistä. Vielä emme kuitenkaan päättäneet 
mitään.

 
15. Tiedotus ja viestintä

- Tulevaan viikkotiedotteeseen munajahdista, valmistuvien infosta, SPOS:n 
ilmosta, tuikkukipoista ja siitä, että Open stagelle voi vielä halutessaa ilmota 
esiintymään.

- Pohdittiin kevään lopussa tulevaa syksyn infoviestiä.

16. Emännän kuulumiset ja huone
- ATK-luokassa olevia tuikkukippoja saa ottaa vapaasti itselleen. Loput 

menevät myyntiin fb-hääkirppikselle tms.
- Emäntä suunnittelee spämmäävänsä fobian listalle ilmoituksen vapautuvasta 

emännän paikasta.

17. Hallitus ja muuta kivaa
- Päätettiin, että järjestetään hallitukselle kevätkauden lopuksi hengailuilta.

- Päivästä laitetaan doodleen kyselyä.
- Paikkana toimii Aitiopaikan kerhis ja siellä on luvassa hengailua, 

grillailua ja muuta kivaa.
- Sanni ja Jarkko saattavat mennä yhdenvertaisuuskoulutukseen.

18. Seuraava kokous 
- Päätetään seuraava kokous WhatsAppissa.

19. Muut esille tulevat asiat
- Ei muuta.

20. Kokouksen päättäminen
- Kokous päätetään 15.24.


