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Fobia ry:n hallituksen kokous 15/2019 
 

Paikka: Kh228 

Aika: 02.10.2019 kello 16:00 

Paikallaolijat: Titta, Oona K (poistui kohdassa 14 ajassa 17.44), Perttu, Katri, 

Jarkko, Roosa M, Hilla, Oona M, Noel, Maria, Oona R, Sofia, Sanni, Roosa V, Hanna 

ja Pauliina W (poistui kohdassa 7 ajassa 16.23).  

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Perttu avaa kokouksen ajassa 16:07. 

 

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 pöytäkirja 14/2019. 

 

6. Posti 

- Psykologi-lehti 

- Tiliote 

- Aurinkolahden ohjeet ja lasku 

 

7. Ilmoitusasiat, muistelot ja Pauliina W 

- Excu oli JEE! 

- Pauliina W 

- Fuksikoulutus unohdetaan toistaiseksi. 

- Itsemyötätuntokoulutus järjestetään ja se koostuu kolmesta workshop-

henkisestä kerrasta, joista jokainen kestää 1,5 tuntia. 

- Osallistujat maksaisivat 4€/kerta ja he voivat osallistua niin 

monelle kolmesta kerrasta kuin haluavat. Hallitus ei osallistu 

näiden maksujen kustantamiseen, mutta kerää nämä maksut, 

jotka Pauliina ja Eetu sitten laskuttavat Fobialta. Sovimme, että 

hallitus kustantaisi Eetun matkakulut (noin 30€). 
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- Osallistujamäärää kartoitetaan vielä kyselyllä. Alustava ajatus 

olisi, että jokaiselle kerralle saataisiin 5-30 osallistujaa. 

- Ensimmäinen koulutuskerta olisi alustavasti joulukuun 

ensimmäisellä tai toisella viikolla ja kaksi seuraavaa kertaa 

olisi keväällä. Pauliina ja Eetu juttelevat tästä ja varmistavat 

päätöksen hallitukselta. 

 

8. Talous 

- Titta ja Hanna kävivät pankissa: Hannalle tulee vihdoin pankkikortti, Susanna 

A:n oma otettiin pois käytöstä ja rahaa talletettiin Fobian tilille. 

 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Emännän ostoksia 

- 76,70€, kahvikulut 

- 16,50€, kahvion ostokset 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 152,88€, HEF Group Oy: Kastajaisten haalarimerkit 

- 190,00€, Turun vasemmistonuoret ry: Kastajaisten tilavuokra 

- 16,00€, Matias T: Fuksisitsien julisteet 

- 15,00€, Matias T: Fuksisitsien beer pong -välineet 

- 42,50€, Titta: Indexin vujuedustus (puolet illalliskortista) 

- 42,50€, Roosa V: Indexin vujuedustus (puolet illalliskortista) 

- 4,50€, Sara J: Jätesäkkejä kastajaisiin 

- 2,95€, Katri: Indexin mukit 

 

8.3. Budjetointi  

- Budjetoidaan 25€ Indexin vujulahjaa varten 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Puhuimme, että kastajaisia varten olisi hyvä tehdä tulevia kakkosia varten 

jotkin niiden järjestämistä helpottavat ohjeet. 

- Halloween sitsit 16.10, joihin ilmoittautuminen 8.10. klo 12 - 9.10. klo 12. 

- Jatkot mahdollisesti lynissä toisen ainejärjestön kanssa 

- Bileet Sos-klubin kanssa 7.11. 

- Pyrimme järjestämään niitä edeltävän Fobian etkoiluhengailun, jota 

varten Hilla kysyy kaveriltaan Ikituurin kerhotilan varaamisesta. 

 

 

10. Hyvinvointi 

- Syksyn hyvisviikolla (21.-25.10.) on luvassa flowpark, ilmajooga, aamiainen ja 

vohvelit. Lajeihin ilmoittautuminen tapahtuu ensi viikolla. 

- Hetki sitten alkaneella vakiovuorolla on mukavasti porukkaa. 

 

11. Kulttuuri 



 

 

 

 

Fobia ry                                                                                             Pöytäkirja 15/2019 

Assistentinkatu 7 

20014 Turun yliopisto 

 

- Leffaillan päivämäärä alustavasti 29.10. Noel ja Oona K selvittävät, sopiiko 

tämä pvm Kino Dianalle. 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Koulutuspäivää varten on varattu Turun linnan Bryggman-sali (vuokra 500 €) 

klo 8:00 – 17:00. 

- Tänään tuli kuitenkin toinen tarjous: Scandic Hotellissa Julin 1+2 -

kokoustila klo 8:00 – 17:00, vuokra 435€. 

- Varaamme sittenkin Scandicin paremman sijainnin ja edullisemman 

hinnan vuoksi. 

- Roosa V varaa Osiksen 2.11. koulutuspäivän sitsejä varten. 

- Muille ainejärjestöille avataan uusi ilmoittautuminen 

koulutuspäivää varten, sillä aiempi ilmo tuli heille liian nopeasti. 

Lisäksi fobialaisille avataan vielä ilmoittautuminen pelkkiä 

sitsejä varten. 

 

13. Kopo 

- Muistutellaan tiedotusviestissä kopon kyselyyn vastaamisesta. 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Ei käsiteltävää. 

 

14.2 SPOL   

- Instastooriin perustietoa Fobiasta, kuten nimi, kaupunki, aj-logo, 

syntyvuosi, jäsenistön koko, sisäänottomäärä, haalarit, maskotit 

(falloxet), somet, jne. 

- SPOLskikseen ei tarvitse asettaa kiintiötä. SPOL sai Psyliltä rahallista 

tukea ja osalle osallistujista varattiin hostelli. Bilebussi tuli täyteen. 

- Gradukonferenssipuhujia on tullut vain Cortexilta ja Impulsilta. 

- SPOL (Katri ja Anniina) etsii gradua tekeviä fobialaisia ja 

kartoittaa heidän kiinnostusta tulla puhumaan. 

 

14.3 Tupsy 

- 31 uutta jäsentä (jee fuksit!) 

- Tulossa koulutus: Trauma mentalisaation näkökulmasta 

- Tupsyn syyskokous pidetään 10.10. 

 

14.4 Muuta 

- Puhuimme, että hankkisimme aineettoman lahjan Cortexin vujuille. 

- Indexin kv-vastaava Laura K teki kv-vastaaville wappiryhmän jossa on 

mahdollista ideoida tapahtumia vaihtareille ja kv-opiskelijoille. Lisäksi 

hän kyseli olisiko meillä kiinnostusta järjestää sitsit marraskuussa 

esimerkiksi viikolla 48. 

- Emme sopineet muuta kuin, että ainakaan vk 48 ei sovi meille. 
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15. Tiedotus ja viestintä 

- Ei käsiteltävää. 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Kahviostokset tehty ja kahviota täytetty maanantaina. 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Hallitushengailu ma 14.10. Klo 17 Pertun luona.  

- Hallituksen pestien esittely fukseille 4.11. Klo 17. Oona K:ta pyydetään 

varaamaan Halisten kerhis. 

 

18. Seuraava kokous  

- 9.10. 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Ei käsiteltävää. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään ajassa 18:02. 

 

 

 


