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Fobia ry:n hallituksen kokous 12/2019

Paikka: Fobian huone
Aika: 24.5.2019 kello 13.30
Paikallaolijat: Susanna A, Tilda (poistui kohdassa 15 ajassa 15.26), Titta, Perttu, 
Jarkko, Roosa M, Hilla, Oona M, Noel, Maria, Oona R, Anniina V, Sanni ja Roosa V. 

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
- Perttu avaa kokouksen ajassa 13.39.

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 11/2019.

6. Posti
- Tiliote ja verotuspäätös

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
- Open Stage oli kiva, vaikka osa esiintyjistä peruikin osallistumisensa.
- Vappu ei lopu.
- Tuutori-iltama - tuutorit ja hallitus olivat tyytyväisiä.
- Indexin huoneappro oli menestys.
- Hallitushengailussa oli hyvää syötävää ja hyvät jutut (puhuttiin menkoista 

puheenjohtajan pyynnöstä).
- Työelämäexcut olivat menestys.
- Fobian ja Putexin pesispeli - voittajajoukkueessa oli myös fobialaisia.
- Viiniä ja valitusta - osallistujia riitti ja valitusta oli.
- SPOS ja aj-tapaaminen (josta lisää muissa kohdissa)
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8. Talous
- Mobilepay - ei ole kuulunut vieläkään mitään, joten Titta soittaa sinne ensi 

viikolla
- Kirjanpito - päätettiin, että Titta voi viedä kirjanpidon kotia, jossa saa käytyä 

sen rauhassa läpi
- Susanna A palautti pankkikorttinsa ja mietitään, miten saadaan Hanna V:lle 

uusi kortti

8.1 Hyväksytään kuitteja 
- Emännän ostoksia

- 49,13€: Vapputarjoilut
- 63,02€: Kioski- ja kahvikuluja
- 12,11€: Siivoustavaroita

8.2 Hyväksytään maksettavaksi 
- 187,00€: Trooppisten bileiden voittojen tasaus, Putex ry (maksettu)
- 396,80€: Feedback 1/2019 painokulut, Kirjapaino Painosalama Oy 

(maksettu)
- 130,00€: Kevätsitsien (4.4.) tilavuokra, Akateeminen 

Aurajokilaivuriyhdistys ry, S-Osakunnat ry
- 8,70€: SPOL:n ainejärjestötapaamisen matkakulut, Hilla
- 16,40€: SPOL:n ainejärjestötapaamisen matkakulut, Noel
- 21,05€: Pääsykoepäivystyksen tarjoilut, Johanna P
- 47,73€: Viiniä ja valitusta -illan tarjoilut, Noel

8.3. Budjetointi 
- Hallitusmökki. Budjetoidaan ruokaa varten 250€

9.  Virkistystoiminta:
- Häirintäkäyttäytymistekstin (kohta joka tulee klikata hyväksytyksi, missä tulee 

sitoutua käyttäytymään, mikä oikeuttaa mahdollisen häirikön poistamisen tms,
mikäli tätä rikotaan) lisääminen ilmoittautumislomakkeisiin

- Alkoholin tarjoaminen sitseillä - osa ainejärjestöistä on siirtynyt käytäntöön, 
että vain omat pullot sallitaan, sillä alkoholista veloittaminen sitseillä on 
laitonta. Päätettiin, että Fobiallakin kokeillaan tätä. Sitseihin voisi myös kuulua
ilmaiset shotit kaikille halukkaille, eli tällöin toimittaisiin lain mukaisesti.

- Mielipiteitä rankuista luopumisesta? Voisi kysellä hallituspalautteessa myös 
tästä, että jätetäänkö niiden takia esim. Osallistumatta
- Osa ainejärjestöistä oli luopunut kokonaan ja osa oli muuttanut 
vapaaehtoiseksi

- Syksylle fuksisitsit, syyssitsit ja aj-yhteistyösitsit Turussa
- Uutena ideana myös holittomat sitsit tai lattiasitsit → Nämä 

pidetään mielessä tulevaisuuden kannalta.

10. Hyvinvointi
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- Indexiläisille kesäliikuntaryhmä facebookissa
- Vakiovuorot aukeaa varattaviksi Campussportilta ma 27.5: yhteinen vuoro 

Katkon kanssa tulossa ensi syksylle, yritetään saada ti tai ma klo 16-17

11. Kulttuuri
- Ei käsiteltävää.

12 Työelämä ja koulutus
- Syksyn työelämäexcu Turun psykiatriseen vankisairaalaan pe 1.11 klo 14-16. 

Varmistetaan vielä fobsujen kiinnostus tänne kyselyllä. Joku tv-psykologi voisi
olla toisen työelämäexcun kohde

- Syksyn koulutuspäivä lauantaina 2.11. Johon tulee myös Oidipus ja 
Cortex → onkohan ok käyttää Universitas rahoja tilavuokraan, kun 
hakemuksen budjettiarviossa ei siitä ollut mainintaa? Tästä kysytään
ylemmiltä tahoilta.

13. Kopo
- Juttelimme kandidaatin tutkielmasta ja Paula S:n tapaamisesta 29.5. 

klo 12-13
- Tapaaminen Putexin kopon ja vpj:n kanssa maanantaina klo 13, 

aiheena kandidaatin tutkielman uudistus ja neuropsykologian 
kurssipalaute molempien pääaineopiskelijoiden osalta - Noel ja Hilla 
menevät

- Aj-tapaamisen antia: tulisiko ensi vuonna kopopestiä 
laajentaa → jos olisi kaksi edunvalvontaan panostavaa 
henkilöä (varsinainen kopo ja toinen hallituksen ulkopuolinen 
toimija), pystyttäisiin osallistumaan enemmän opintojen 
suunnitteluun ja pysyttäisiin kartalla myös yliopiston tasolla 
tapahtuvista asioista → Noel on valmis lähtemään 
kehittämään tätä muutosta ja hallituskin kannattaa tätä

- Harjoittelutuen kartoitusta spolin kanssa

14. Ulkosuhteet (& KV)
14.1 Index 

- Tiistaina 20.8. järjestetään viimeinen tuutori-ilta, johon kaikkien 
tuutoreiden toivotaan saapuvan

- Indexin boomboxia pystyy nykyään lainaamaan, siitä ei oteta panttia, 
mutta se pitää palauttaa alkuperäsessä kunnossaan tai muuten 
vaaditaan ostamaan uusi samanlainen

- Index on jo kesälomalla (vika kokous oli viime viikolla) 

14.2 SPOL  
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- Kaveriainejärjestöt. Tarkoitus olisi vaihtaa rytmi niin, että aina kevään 
aj-tapaamisessa saadun kaverijärjestön kanssa pidettävä tapahtuma 
olisi syksyllä, jottei se jäisi roikkumaan seuraavan vuoden hallitukselle 
ja unohdu, eli tänä syksynä meillä olisi kaksi yhteistyötapahtumaa. Aj-
tapaamisessa puhuimme Oidipuksen kanssa, että heidän tämän 
vuoden kaveri-aj Cortex osallistuisi myös Fobian ja Oidipuksen 
tapahtumaan Turussa ja sovimme myös päivämääräksi 2.11. Tämän 
vuoden kaveri-aj meillä on Kompleksi ja sovimme, että me tulemme 
heidän vieraikseen Helsinkiin 23.11.

- Haalarimerkkikisan voitti “frendit”-merkki ja merkit ovat tilauksessa.
- SPOL:n harjoittelutukikysely - SPOL haluaa kartoittaa meidän 

harjoittelutuen tilannetta (nykyisellään Turussa kaikki hakijat ei saa 
harkkatukea vs. muut kaupungit, Turussa tukea voi hakea vain kerran 
vuodessa ja Turussa tuen saavat saavat enemmän tukea kuin muissa 
kaupungeissa)

- Vaihtopäivien ilmoittautuminen auki 2.6.2019 asti
- SPOL aikoo tehdä strategian, jossa esitellään SPOL:n arvoja
- SPOL vaihtaa sähköpostipalvelimensa - sano hyvästi roskapostille 

(toivottavasti)! (nyt spolin viestit menneet roskapostiin)
- SPOLympialaiset 20.7. Jyväskylässä: alustavasti kisat alkavat klo 14 

ja saunalle siirrytään klo 19. Kokous 21.7.
- SPOLskis 19.10. Joensuussa
- Gradukonferenssi ja sitsit 16.11.2019 Tampereella
- Vuoden opiskelijapalkinnon teema tänä vuonna on “innovaattori”. 

Tästä tulee myöhemmin lisää tietoa, käytännössä tarkoittaa 
psykologisen tiedon soveltamista luovalla ja uudella tavalla. 

14.3 Tupsy
- Liikuntapäiville Ruissalossa 7.-8.9. saadaan opiskelijahintaiset liput ja 

ehkä Max Beans esiintymään
- Turkulaisille olisi mahdollista tulla halutessaan vain syömään 

Kupittaan paviljonkiin.
- Seuraavaan Fedarin numeroon tulisi jokin Tupsy-artikkeli.

14.4 Muuta
- Tuutorointiin liittyen: Psyliltä tullut selkeät ohjeet järjestöinfon 

järjestämiseen.
- Haalarisponssit (ehdotukset Roosa V.) - käsketään tuutoreiden 

kannustaa fuksit jakamaan vastuutehtäviä pikkujoulujen 
järjestämiseen ja haalarisponssien hankkimiseen liittyen.

- Tehdään fukseille valmiiksi excel- ja viestipohjat sponssien 
hakemista varten tehtävän helpottamiseksi.

 
15. Tiedotus ja viestintä
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- Ajatuksena aj tapaamisesta: 
- Pitäisikö driveen/google-kalenteriin lisätä jatkossa myös 

päivät, jolloin on suunniteltu esim. Tapahtumien julkaisut, 
jotta ei tulisi aina samana päivänä montaa spostia ja fb 
tapahtumaa. Muutenkin kalenterin käytössä voitaisiin 
aktivoitua. → Päätettiin tehdä jatkossa näin

- Hallituksen toiminnasta viestiminen jäsenistölle, ajankohtaisia kopo-
asioita, kokouksien tiivistelmiä, muita kuulumisia? Nettisivuille 
näkyviin, milloin ja missä seuraava hallituksen kokous?

- Päätettiin, että näitä asioita voitaisiin lisätä esimerkiksi aina 
tarvittaessa viikkotiedotteeseen. Päätettiin myös, että 
viikkotiedotteeseen ilmoitetaan aina tulevan hallituskokouksen 
ajankohta, mikäli se ollaan päätetty.

- SPOL toivoi, että kaikkien aj:jen sivuilta löytyisi linkki heidän (SPOL) 
sivuilta löytyvään harkkaoppaaseen, jossa asiaa mm. harkkapalkasta. 
(Tästä voisi myös mahdollisesti ilmoittaa seuraavassa viikkoviestissä)

- Päivitetään fuksin ABC ja muutenkin nettisivuja 
hallitusmökkiviikonlopun aikana.

16. Emännän kuulumiset ja huone
- Huoneen siivousvuorossa olevan hommat: lattioiden imurointi ja luutuaminen,

pyyhkeiden pesu kotona ja kasvien kastelu
- Päätimme nimetä uudeksi emännäksi Hanna V:n ja nykyinen emäntä on 

perehdyttänyt hänet
- Nykyisellä emännällä tulee ikävä, joten keep her in a loop (autan mielelläni 

kaikessa jossa voin vaikka across the pond) 

17. Hallitus ja muuta kivaa
- Jäsenistökysely? Perttu tekee pohjan ja jakaa sen
- Fiiliksiä kuluneelta keväältä pesteihin tai muuhun liittyen? Toiveita, 

kehitysehdotuksia syksyä ajatellen?
- Jatkossa voitaisiin sopia useamman kokouksen ajankohta kerralla
- Hallitusmökillä kerätään lisää fiiliksiä

18. Seuraava kokous 
- 3.8. Jämsässä johonkin aikaan

19. Muut esille tulevat asiat
- *syviä huokauksia*

20. Kokouksen päättäminen
- Kokous päätetään 15.44.
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