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Fobia ry:n hallituksen kokous 13/2019 
 

Paikka: KH228 

Aika: 27.8.2019 kello 16:00 

Paikallaolijat: Titta, Oona K, Perttu, Katri, Roosa M, Hilla, Oona M, Laura, Maria, 

Sofia, Roosa V ja Hanna.  

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Perttu avaa kokouksen ajassa 16:03. 

 

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. 

 

3.3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Roosa V ja Hilla. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

Ei pöytäkirjoja hyväksyttäväksi. 

 

6. Posti 

- Touko- ja kesäkuun tiliotteet 

- Psykologi-lehti 

- Pankin tiedote: tiliotteet muuttuvat sähköisiksi lokakuusta alkaen 

- Mobilepay-tarrat (hurraa!) 

- Heinäkuun tiliote 

- Nälkäpäiväkeräyksen mainos 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Hallitusmökillä oli hauskaa. 

- Palkka- ja työelämäilta oli ja se meni hyvin. 

- FUKSIT OVAT SAAPUNEET! 
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- Sivuainemessut olivat juuri äsken, haalarimerkkejä meni paljon 

(merkeistä saatiin tuloja yhteensä 253 € ja 1 punta) 

- Tuomo H:lle annetaan kunniadiplomi hyvästä työstä. Myös Fobia 

antaa Tuomolle kortin.  

 

8. Tilioikeuksien muuttaminen Fobia ry:n tilille  

Tilien XXXX XXXX XXXX XXXX XX ja XXXX XXXX XXXX XXXX XX 

käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset päätettiin poistaa seuraavilta vuoden 

2019 hallituksen jäseniltä: Susanna A (XXXXXX-XXXX) 

 

Tilin XXXX XXXX XXXX XXXX XX ja XXXX XXXX XXXX XXXX XX 

käyttöoikeudet päätettiin myöntää vuoden 2019 hallituksen jäsenille: Hanna 

(XXXXXX-XXXX) (uusi emäntä). 

 

Tiliin XXXX XXXX XXXX XXXX XX liitettävä Visa Electron -kortti tilataan 

Hannalle. Kortin nosto- ja maksurajaksi määrätään 500 euroa. 

 

9. Talous 

- Muistutellaan viimeisiä fukseja maksamaan Fobian jäsenmaksun. 

- Laskutetaan Putexilta heidän osuus trooppisten bileiden 

haalarimerkeistä 

 

9.1. Hyväksytään kuitteja  

- Emännän ostoksia:  

- 11,77 € fuksikahvitus 

- 49,91 € kioskikulut 

- 84,05 € kahvikulut 

 

Anniina saapui klo 16:20. 

 

9.2. Hyväksytään maksettavaksi  

- 24,95 €, Titta: Uusi kassakirja käteiskassaa varten 

- 165,31 €, Roosa V: Hallitusmökkeilyn ruoat 

 

9.3. Budjetointi  

- Budjetoidaan 25 € sivuainebileisiin 

- Budjetoidaan 8 € taloudenhoitajalle muistitikkuun 

- Budjetoidaan fuksisitseihin tarvittava määrä 

 

10. Virkistystoiminta 

- Ilmoittautumisia tullut fuksisitseihin 81 kpl, superedustus Fobialta! 

- Ilmoittautuminen suljetaan todennäköisesti huomenna, 

28.8.2019. 

- Fuksisitsien ruoat veloitetaan luultavasti Fobian tililtä.  

- Facebookissa on kysely Q-talon siivousvuoroista. 
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- Syyssitsit luultavasti 17.10.2019. Selvitellään vielä muitakin päiviä. 

- Syyssitsien jälkeen aikomus pitää myös baaribileet. 

- Dr Phil ja Foobinen -haalarimerkit loppuivat. Tilataan niitä lisää. 

 

11. Hyvinvointi 

- Vakiovuoroon otetaan ilmoja vastaan sähköpostilla! Vuoro alkaa jo 

ensi viikon tiistaina. 

- Syksyn hyvisviikko 21. – 25.10.2019. 

- Lajikokeilu tulossa syyskuulle, jos kerkiää. 

- Yhtenä ehdotuksena lajikokeilulle Flowpark. 

 

12. Kulttuuri 

- Krakovan excu on järjestyksessä ja kaikki osallistujat ovat maksaneet 

maksut! 

- 10.9.2019 klo 16 Krakova-miitti exculle lähtijöiden kesken. 

 

13. Työelämä ja koulutus 

- Ensi viikolla lähetetään työelämäexcu-kysely fobialaisille. 

- Liedon lastensuojelusta tuli sähköposti mahdollisuudesta työskennellä 

opintojen ohella vapaa-ajan avustajina 

- Laitetaan eteenpäin tiedotusvastaavalle. 

- Koulutuspäivän tilavuokra on noin 520€, varattuna Mauno Koivisto -

sali 

- Universitas-raha tuskin riittää kattamaan muiden kulujen lisäksi 

myös koko vuokraa. Fobia voi auttaa kuluissa, budjetoidaan 

myöhemmin, kun tarkat summat selviävät.  

- Varmaan lisäksi myös muutaman euron osallistumismaksu. 

- Kutsutaan myös Impuls osallistumaan, koska tilaan mahtuu 

osallistujia paljon. Näin saadaan myös lisää maksavia 

osallistujia. 

 

 

14. Kopo 

Syyskuun alussa aletaan tekemään kannanottoa harjoittelutuen 

hankaluudesta Turussa yhdessä SPOL:n kopon kanssa. 

 

15. Ulkosuhteet (& KV) 

 

15.1. Index  

- Pidetty kaksi kokousta 

- Fuksiviikot ovat käynnissä, jee! 

- Huomenna Aarteenmetsästys.  

- Index muuttaa Publicumin ensimmäiseen kerrokseen 

huoneeseen 131. Muuttoajankohdasta ei ole vielä tietoa. 
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15.2. SPOL   

- Fuksit ovat saapuneet ympäri Suomea ja SPOLuita 

järjestetään ahkerasti. Fobian SPOLuet tänään illalla, jee! 

- Vuoden opiskelija -palkinnon aikataulu päätetty.  

- Jäsenistö saa ehdottaa palkinnon saajia 9.9. – 

13.10.2019.  

- Ainejärjestöjen hallitukset päättävät ehdotetuista oman 

ehdokkaansa marraskuun loppuun mennessä. 

- Voittaja päätetään SPOL:n joulukuun kokouksessa. 

- Laulukirja-asia etenee, muutoksia on suunniteltu ja uusia 

sponsoreita hankittu. Tarkempaa aikataulua uuden painoksen 

tulosta ei vielä ole. 

- SPOL pitää jäsenistökyselyn marraskuussa. 

- Selvitetään SPOL:n Gradupankkia varten, mistä Turun 

yliopiston psykologian gradut löytyvät sähköisenä versiona. 

- Ne löytyvät täältä: https://www.utupub.fi/ 

- Psykologiliiton hallitukseen valittiin seuraavalle kaudelle kaksi 

SPOL-edustajaa: 

- Laura-Kaisa K varsinaiseksi jäseneksi ja Pauli O 

varajäseneksi. 

- Tulevat tapahtumat 

- 13. – 15.9. Orientaatiomökki + kokous, osoitteessa: 

Peltolanranta 65, 39500, Ikaalinen 

- 19.10. SPOLskis + kokous, Joensuu 

- 16.11. Gradukonferenssi ja sitsit + kokous, Tampere 

 

Anniina poistuu klo 17:06. 

 

15.3. Tupsy 

- Valmistuvien info oli ja se meni hyvin. 

- Mentalisaatiokoulutus oli todella hyvä, Tupsy-vastaava suosittelee 

muillekin. 

- Liikuntapäivät ovat tulossa, ilmoittautuneita on paljon. 

- Järjestöinfoon pitäisi tehdä ilmoittautuminen ja Facebook-tapahtuma. 

- Alumnit haluavat sitsata. Fobia voi tehdä yhteistyötä Tupsyn kanssa ja 

suunnitella yhteisiä sitsejä myöhemmälle. 

 

Laura poistuu klo 17:08. 

 

15.4. Muuta 

- Fobian puheenjohtajan pitää pistää it-palveluihin viestiä, jotta 

psykologian vaihto-oppilaalle saadaan kulkuoikeudet huoneelle ja atk-

luokkaan. 

- TYY:n kv-tapaamisessa tuli hyödyllisiä vinkkejä esimerkiksi vaihto-

oppilaiden osallistamisesta toimintaan.  
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- Cortex ja Oidipus tulossa koulutuspäivään Turkuun 2. – 3.11.2019 

- Kompleksi kutsunut Fobian Helsinkiin 23.11.2019 

- Freud-piknik ei ole ollut menestys. Koitetaan keksiä jotain 

toiminnallisempaa yhteistä tekemistä Impulsin kanssa. Esimerkiksi 

Megazone voisi olla hauskaa. 

  

16. Tiedotus ja viestintä 

- Ulkosuhdevastaavan ja emännän tiedot päivitetty Fobian sivuille 

- Otetaan myös valokuvat uusista hallituslaisista.  

- Oli puhetta, että tehdään tiivistelmiä tarvittaessa kokouksista 

tiedotusviesteihin. Tiivistelmät voisivat sisältää esimerkiksi 

koulutuspoliittisia asioita ja seuraavan kokouksen ajankohdan (jos 

päätetty). 

- Sähköpostien nimet ovat vaihdettu ulkosuhdevastaavalle ja 

emännälle. 

- Tuutoreille on myös luotu oma sähköposti ja Driveen oma kansio, 

johon voi kerätä tuutorointimateriaaleja. 

- Tuutorikansioon lisätään myös haalari-infoa, jonka tuutorit 

voivat jakaa joka vuosi fukseille, jotta uusien haalareiden 

tilaaminen olisi mahdollisimman helppoa. 

 

17. Emännän kuulumiset ja huone 

- Fuksikahvitus huoneella tiistaina 3.9.2019 klo 13:00. 

- Hallituslaisia tule hengailemaan huoneelle, jos pääsee. 

Tarkoitus kuitenkin lähinnä, että fuksit mahtuvat huoneelle. 

- Kaupassa käytiin eli kioski on pullollaan.  

 

18. Hallitus ja muuta kivaa 

- Hengaillaan 3.9.2019 klo 17:00 eteenpäin jossain mukavassa 

paikassa, ehkä PiccuMacciassa.  

 

19. Vanhojen jäsenien poistaminen ja uusien hallituksen jäsenien 

hyväksyminen. 

- Hallituksen varsinainen jäsen Tilda lähtee vaihtoon ja hänet korvaa 

hallituksen varsinaisena jäsenenä Sofia. 

- Virkailija Susanna A lähtee vaihtoon ja hänet korvaa hallituksen 

varsinaisena jäsenenä Hanna. 

 

20. Seuraava kokous  

Ei vielä päätetty. 

 

21. Muut esille tulevat asiat 

 

22. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään ajassa 17:48. 


