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Fobia ry:n hallituksen kokous 8/2019

Paikka: 228
Aika: 21.3.2019 kello 14:00
Paikallaolijat: Tilda, Perttu, Katri L, Jarkko, Roosa M, Hilla, Oona M, Noel, Laura, 
Maria, Oona R, Anniina V, Sanni (poistui kohdassa 14 ajassa 14.40) ja Roosa V. 

1. Kokouksen avaaminen
- Perttu avaa kokouksen ajassa 14.07.

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 seuraavassa kokouksessa pöytäkirja 7/2019.

6. Posti
- Tiliote POP Pankilta.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
- Susanna A:n kolumni julkaistiin tänään tulleessa Psykologi-lehdessä!
- KosmoSPOLiitti sekä HotPilates -lajikokeilu oli.
- Todella hyvä aamupala ja vohvelit.

8. Talous
- Mobilepay

- Heiltä oltiin yhteydessä viime viikolla. Titta kerää myöhemmin kaikilta 
hallituslaisilta tarvittavat tiedot, jota varten sieltä ollaan lähettämässä 
pohja. (Yllättäen siinä on taas kestänyt vaikka ne lupas lähettää sen 
heti puhelun jälkeen, meneeköhän taas “muutama” päivä…) 

- Kun kaikki on tehty, saadaan lyhytnumero Fobialle käyttöön ja he 
lähettävät meille tarroja, joille meidän pitää löytää joku näkyvä paikka!
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8.1 Hyväksytään kuitteja 
- Ei hyväksyttävää.

8.2 Hyväksytään maksettavaksi 
- 210,88€, HEF Group Oy: Trooppisten bileiden haalarimerkit

8.3. Budjetointi 
- Kevätsitsit 700 e (laskettu 70 hlö).
- 20€ harkkaseminaaria varten.

9.  Virkistystoiminta:
- Kevätsitsit:

- Sitseille ilmoittautumisia 63 kpl, porukkaa siis mahtuu vielä.
- Hallituksen facebookiin lisätään kysely sitseillä siivoamisesta.
- Index astiasto lainataan kevätsitseille.

- Fuksisitsit 29.8.
- T-klubi innostui myös osallistumaan näihin! :)

10. Hyvinvointi
- Hyvisviikko on tällä viikolla.

11. Kulttuuri
- Ei käsiteltävää.

12 Työelämä ja koulutus
- Koulutuspäivään saatu uusi ilmainen tila! (Arkenilla)
- Molemmat työexcut on nyt lyöty lukkoon. → Lastensuojelu pe 10.5 

klo 14-16 ja koulupsykologi 17.5 klo 13-15
- Ilmot ensi maanantaina 25.3 klo 12.00.

- Viime vuoden Universitas -hakemuksessa oli puhetta 
opintopistekorvaavuuksista & mahdollisesta yhteistyöstä yliopiston 
kanssa. Kehen voisi ottaa yhteyttä, jos haluaa selvittää samaa asiaa
nyt syksyn koulutuspäivän kanssa? → Jarno T:lle yhteyttä.

13. Kopo
- Harjoitteluseminaari 25.3.
- Koehenkilövelvollisuusselvittelyä
- SPOL:n äänestyssuunnitelma

- Yhteisäänestys eduskuntavaaleja varten 5.4.

14. Ulkosuhteet (& KV)
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- Tarjoilijat kevätsitseille: Katkolta kysytään tarjoilijoita sekä Titta ja Roosa M 
mahdollisesti meiltä.

- Mahdollinen Tildan korvaaja syksylle on löytynyt.

14.1 Index 
- Vapun aikataulu:

- Ti 23.4. Den Glider Index & baaribileet
- Ke 24.4. Vappuolympialaiset
- To 25.4. Trivial Perseet
- Pe 26.4. Akateemiset pussikaljat
- La 27.4. Päiväsitsit
- Su 28.4. Brunchen kommer & MuSuSu
- Ti 30.4. Vapputanssit 

- Uusi Indexin kevätkokous pidetään 26.3.

14.2 SPOL  
- Työstetään kannanottoa Jyväskylän opintopsykologin puuttumisesta.
- Kannustetaan psykologian opiskelijoita ja psykologeja äänestämään 

tulevissa eduskuntavaaleissa mm. Facebook-tapahtuman voimin.
- Koitetaan ajaa joka kaupungille sukupuoli ja seksuaalisuuden 

monimuotoisuus tms. -kurssia.
- Vaihtoviikot Tampereella 18.-22.9.2019 Ja Wienissä 23.-27.10.2019.
- SPOS 18.5. Helsingissä → Tiedotusviestiin päivämäärä.
- Ainejärjestötapaaminen 19.5. Jokaisesta ainejärjestöstä kutsutaan 

ainakin pj/vpj ja kopo, mutta onko toiveita, kuka muu?
- Päätettiin, että tapahtumavastaavat menevät myös.

- SPOLympialaiset alustavasti 27.7. (Ei vielä tiedotusviestiin, koska 
päivää ei ole lyöty täysin lukkoon, mutta ottakaa itselle ylös. :))

- SPOL:n haalarimerkkikilpailu ei ole ollut kovin suosittu. 
Voitaisiinko siitä muistuttaa fobiaa uudestaan? → 
Muistutetaan somessa ja whatsappissa.

- Seuraava kokous: Yhdistyksen kokous 17.4. Jyväskylässä kello 14:30.

14.3 Tupsy
- Mietittiin psykiatrisen sairaanhoitajan työnkuvaa ja 

muutenkin koulujen tarjoamien psykologipalveluiden laadun 
epätasaisuutta koulujen välillä. → Huolenaihe ilmaistaan 
usealle korkeammalle taholle sekä mahdollisesti jollekin 
vaaliehdokkaalle.

- Tupsy haluaa tehdä yhteistyötä NPV:n kanssa.
- Tupsy kokoaa palkkatyöryhmän: kunnan työntekijät pohtivat 

palkkaukseen liittyviä asioita.
- Lauantaina koulutuspäivä, jossa keskustellaan esimerkiksi 

palkkataisteluvalmiudesta.
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- Tupsy menossa mentalisaatiokoulutukseen ja 
kehontuntemuskoulutukseen

- Ammatti-illan puhujat: urheilupsykologi Tuomas G, teknologia-alan 
psykologi Kimmo T (esim. Nokia, Microsoft, Psycon) sekä vielä 
määrittelemätön neuropsykologi (todennäköisesti Åbosta, kyselyt 
delegoitu Impulsin opsikelijavastaavalle)

- Alumnitapahtuma: Jarno T tulee luennoimaan Psykologi 
yhteiskunnassa -kurssin teemoista. Laulunjohtajien hankinnasta nousi 
esiin kysymys - varmaan Fobia voi auttaa sen kanssa? 

- Tupsyn kevätkokous ensi viikolla.

14.4 Muuta
- Ulkomaanexculle lähtijöitä 14.

- Mainostetaan avoimia paikkoja vielä tiedotusviestillä.
- Roosa M & Oona K ostavat lennot ens viikolla.
- Laura ei lähdekään edustamaan T-Klubin vujuille. Tilalle menee joko 

Katri L tai Susanna A.
 
15. Tiedotus ja viestintä

- Haalarimerkeistä kuvat otettu nettisivuja varten.

16. Emännän kuulumiset ja huone
- Huoneelle astiapyyhkeitä, sillä kuppien kuivaamiseen menee paljon 

käsipaperia? Ikeasta saisi aika halvalla ja pyyhkeiden pesemisen voisi hoitaa 
esim. niin, että aina siivousvuorossa oleva pyykkää. Tämä tai jokin muu 
selkeä systeemi pyykkäämiseen.

- Päätimme, että hankimme astiapyyhkeitä huoneelle, jotka Jarkko tai 
Tilda käy ostamassa.

17. Hallitus ja muuta kivaa
- Kevätkokous 25.3. klo 16.

- Kokousvirkailijat: ääntenlaskijat, puheenjohtaja, sihteeri
- Hilla toimii puheenjohtajana.
- Jarkko toimii sihteerinä.
- Roosa V ja Noel toimivat ääntenlaskijoina.

- Toiminnantarkastuspöytäkirja käytiin läpi.
- Hallitus puoltaa vastuuvapauden myöntämistä vanhalle hallitukselle.

- Hallitusmökkeilyä 2.-4.8.! Kirjottakaa kalenteriin ja pyytäkää töistä vapaaksi, 
jos mahdollista.

18. Seuraava kokous 
- 28.3. klo 14.30.

19. Muut esille tulevat asiat
- Pidetään jossain vaiheessa tulevaisuudessa tuutori-iltakoulu.
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20. Kokouksen päättäminen
- Kokous päätetään 15.08.


