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Fobia ry:n hallituksen kokous 09/2019

Paikka: Susanna A:n luona
Aika: 28.3.2019 kello 14:30
Paikallaolijat: Susanna A, Perttu, Roosa M, Hilla, Oona M, Noel, Laura ja Oona R. 

1. Kokouksen avaaminen
- Perttu avaa kokouksen ajassa 14:37.

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 Hilla.

4. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään esityslista.

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen
- Hyväksytään pöytäkirjoja seuraavassa kokouksessa.

6. Posti
- Psykologilehti on tullut.

7. Ilmoitusasiat ja muistelot
- Hyvinvointiviikko. Baletti oli kivaa, vohvelit olivat edelleenkin hyviä ja niitä 

kaivataan.
- Kevätkokous. Vanha hallitus sai vastuuvapauden. 
- Harkkaseminaari oli menestys, siellä oli paljon porukkaa, puhujat olivat hyviä 

ja esitykset mielenkiintoisia. Aika paljon oli fukseja ja 2 vsk. paikalla, 
vanhemmat opiskelijat ovat kadonneet jonnekin? Keskusteltiin siitä, ketä on 
vaihdossa.

8. Talous
- Mobilepayn radiohiljaisuus jatkuu.
- Huoneelle tulostettu lisää maksuselvityslomakkeita.

8.1 Hyväksytään kuitteja 
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- Ei hyväksyttäviä kuitteja.

8.2 Hyväksytään maksettavaksi 
- 100,00€, Perttu: T-klubin vujujen maksu
- 110,40€, Nea A: Kastajaisten ruokakuluja 2018

8.3. Budjetointi 
- 3€ hävinneen lautasen ostamiseen
- T-Klubille pitäisi keksiä vujulahja. → Katri sanoi voivansa ostaa

lahjan, kunhan häntä autetaan ideoinnissa.
- Saatiin T-Klubilta vujulahjaksi taulu. Saakohan aineettomana 

lahjana possun, se olisi hyvä. Löytyi Kirkon ulkomaanavun 100
sikaa, mikä on liian kallis. Viisi sikaa saisi 55e. Pohdittiin, jos 
voitaisiin ostaa puoliksi jonkun toisen aj:n kanssa? Dialecticalla
olisi ehkä kiinnostusta. Budjetoidaan lahjaan, mikä se sitten 
tulee olemaankaan, 25€ ja palataan asiaan, kun Dialectica on 
miettinyt, haluavatko osallistua yhteiseen lahjaan.

9.  Virkistystoiminta:
- Fuksi/harkkasitsit syksyllä. T-Klubille ei sopinutkaan 29.8., koska heillä on 

Kaupsu, eli pitää ehdottaa jotain toista päivää. Mikä tahansa päivä pitäisi 
käydä, kunhan Indexillä ei ole mitään ja muille osallistuville ainejärjestöille 
käy. Joku maanantaikin voisi esimerkiksi käydä, mikäli fuksit on Turussa.

- Jos kolme ainejärjestöä, niin porukkaa olisi tulossa noin 100 (jos olis 
kaikki tutorit+fuksit+hallitus), otetaanko silti teidän mielestä Osis (noin 
70-80 ihmistä)? Q-talo mainittu myös vaihtoehdoksi, jos noin iso 
porukka tulossa. Q-talo voisi olla kivempi, niin kaikki halukkaat 
varmasti mahtuvat ja lisäksi voitaisiin ottaa sitsaamaan myös muita 
vanhempia opiskelijoita, mikäli ei meinaa tulla tila täyteen 
hallitus/fuksi/tuutori -porukasta. Ainakin kaikki läsnäolijat ilmaisivat 
innostusta lähteä sitsaamaan fuksien kanssa.

- Kevätsitseille on tulossa 66 osallistujaa (sisältää laulunjohtajat).
- Auto tarvittaisiin sitseille. Oona M. selvittelee vähän, Oona R. saa 

ilmeisesti hätätapauksessa haettua Lahdesta. Jos nämä ei onnistu, 
kysytään myös hallituksen ulkopuolisilta kavereilta.

- Myös tarjoilijat saavat laittaa päällensä jonkun festariasusteen sitseille 
halutessaan.

- Tarjoilijoita on tällä hetkellä vain kaksi ja tosi monella aj:llä on omia 
menoja. Kysellään vielä Dialecticalta ja P-klubilta ja Fobian 
puskaradiosta halukkaita. 

- Hallituslaiset tulevat taas ajoissa auttelemaan virkkareita. Stressiä ei 
kuitenkaan tarvitse ottaa, mikäli ei pääse auttamaan. Selvitään myös 
vähemmällä miehityksellä, kunhan jotkut tulevat paikalle.

- Aurinkolahti on varattu kastajaisia varten 3.10. torstaille. Virkkarit ja myös 
muut hallituslaiset fuksit tekevät selväksi, että eivät kykene kantamaan 
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suurinta vastuuta kastajaisten järjestämisestä. Halvin bussiyhtiö on luultavasti
taas Jalobus, tiedoksi fukseille. Päivämäärästä tiedotetaan jo kevään aikana, 
ei kuitenkaan ihan vielä.

10. Hyvinvointi
- Ei käsiteltävää.

11. Kulttuuri
- Ei käsiteltävää.

12. Työelämä ja koulutus
- Koulutuspäivä lauantaina jippii! Koulutuspäivän jälkeen on Impulsin 

Kahvihuonejuhla, jonne kaikki Fobialaiset ovat tervetulleita!

13. Kopo
- Ensi tiistaina 2.4. on oppiainekokous sekä TYYn Kopo-toimikunta. Noel ehtii 

olla vain 45 min kopo-toimikunnassa, joten jos jotakuta muuta kiinnostaa, ovat
kaikki tervetulleita osallistumaan myös. Paula S:lle voisi viedä vähän jotain 
terveisiä oppiainekokouksessa, Kehityspsykologia 2 arvioinnit puuttuvat 
edelleen. Noel saattaa asian tiimoilta lähestyä myös Jukka H:ta, sillä asian 
käsittely Paula S:n kanssa ei ole tuottanut minkäänlaista tulosta. 
Harkkatukiselvittelyt etenevät.

- Yhdenvertaisuusvastaava: Ensi vuonna pitäisi “luoda” 
yhdenvertaisuusvastaavan pesti, eli muistetaan laittaa tämä myös ToSuun. 
Yhdenvertaisuuskoulutus on 16.4. klo 16-18 Calonia 2 -salissa. Koulutukseen
suositeltiin ainakin häirintäyhdyshenkilöiden osallistuvat, muutkin 
kiinnostuneet saavat osallistua. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 15.4. 

14. Ulkosuhteet (& KV)
14.1 Index 

- Vanha hallitus on saanut vastuuvapauden ja tilinpäätös on hyväksytty 
ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Index aikoo järjestää 
työelämätapahtuman todennäköisesti viikolla 16. Sisältää koodaus-
workshopin sekä mahdollisesti yritysvierailun. Indexin alumnit Science
parkilta järjestävät tapahtuman. WAPU tulee. Index on allekirjoittanut 
ilmastoveivin, Fobianki pitäisi? Ympäristövastaava ottaa seuraavaan 
kokoukseen selvää tästä hommasta ja keskustellaan asiasta.

14.2 SPOL  
- 3.4. yhteislähtö ennakkoäänestykseen. Noel tekee fb-tapahtuman ja 

katsoo Stimulukselta mallia. Katri L:lta voi pyytää kansikuvan, mikäli 
haluaa saman mikä SPOLilla ja Stimuluksella on. Hyvä kellonaika olisi
12. Lähtö Yliopistonmäen ennakkoäänestypaikalle Publicumilta.

14.3 Tupsy
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- Perttu oli Tupsyn kevätkokouksessa ja kiinnostuneille Perttu voi kertoa
taloudellisesta tilanteesta. 

14.4 Muuta
- Krakovan excu

- Lennot on ostettu.
- Airbnb kanssa sähläystä, mutta ei ongelmaa. Omistaja yrittää 

juksuttaa meitä, että ei saataisi varattua hienoa ja kivaa ja isoa
kämppää. Roosa M:lla ja Oona K:lla on kuitenkin homma 
hoidossa.

15. Tiedotus ja viestintä
- Ei käsiteltävää.

16. Emännän kuulumiset ja huone
- Susanna A menee ensi keskiviikkona kauppaan.
- Muistetaan, että tarvitaan uusi emäntä syksylle. 
- Pyyhkeet on ostettu. Laitetaan siivouskomeroon yksi ja huoneelle yksi, lisäksi 

voisi laittaa Fobia-tarrat “naulakoihin” niin tietää muutkin, kenen pyyhkeet on 
komerossa. 

17. Hallitus ja muuta kivaa
- Ei ole kivaa.

18. Seuraava kokous 
- Sovitaan whatsappissa seuraava kokous.

19. Muut esille tulevat asiat
- Ei muita esille tulevia asioita.

20. Kokouksen päättäminen
- Perttu päätti kokouksen klo 15:34.


