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Fobia ry:n hallituksen kokous 16/2019 
 

Paikka: KH228 

Aika: 9.10.2019 kello 16:00 

Paikallaolijat: Titta (poistui ajassa 17.24 kohdassa 17), Perttu, Jarkko, Hilla, Oona 

M, Maria, Oona R (saapui ajassa 16:11 kohdassa 8), Sofia, Sanni, Roosa V ja 

Hanna.  

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Perttu avaa kokouksen ajassa 16.08. 

 

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 15/2019. 

 

6. Posti 

- Ei postia. 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Kastajaiset olivat ja fuksit tykkäsivät. 

 

8. Talous 

- Fuksisitseistä jäätiin tappiolle 23,51€/ainejärjestö. 

 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttäviä kuitteja. 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 210,00€, Jalobus Oy: kastajaisten bussikuljetus 

- 25,00€, Roosa V: Indexin vuosijuhlalahja 
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- 203,00€, Jouni P: kastajaisten ruoka 

 

8.3. Budjetointi  

- Syyssitsit 1 014 € 

- Hyvisviikko (aamiainen ja vohvelit) 40 € 

- Haalarimerkkeihin käytettävissä n. 500 € 

- Perttu tilaa kolmea merkkiä (foobinen, Dr. Phil & uusi merkki), 

200kpl/merkki. 

- Tulos tältä vuodelta plussan puolella reilusti yli tonnin. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Syyssitseihin ilmoittautumisia tuli 87 kpl. 

- Saadaan Aitiopaikka 7.11. klo 18-23 ja se on nyt varattu. 

- Baaribileet 7.11. teemalla afterski (sopii baarin teemaan - Heidi’s BierBar) 

- Baari hoitaa lipunmyynnin sekä kassan ja ottaa 10% tuloista. 

- Luvassa teemaan sopivia drinkkejä. 

- Sairaat sitsit 14.11. 

- Ivan (biolääketiede) osallistuminen: Heillä on toiset sitsit Sairaiden 

sitsien kanssa samaan aikaan ja he varmistelevat muilta Sairaiden 

sitsien ainejärjestöiltä, onko heidän mahdollinen poisjäänti ok. Se sopii 

Fobian hallitukselle. 

- Kaupat lahjoitti kastajaisiin paljon kertakäyttöastioita ja ylijäämät ovat nyt 

huoneella tulevaa käyttöä varten. 

- Puhuimme mahdollisuudesta alkaa Reilun kaupan järjestöksi. Se tarkoittaisi 

meille käytännössä sitä, että kahvia ja teetä ostettaisiin jatkossa reilun 

kaupan versiona, josta seuraisi enemmän menoja. Fobialaisten mielipidettä 

asiasta kartoitetaan ja sen pohjalta tehdään päätös. 

- Lattiasitsit 2.11. teemalla kalsarikännit. 

- Jokainen tuo oman pehmusteen ja Fobialta otetaan kaikkea mahdollista 

(kuten viltit atk-luokasta). 

- Fobialaisten ilmoittautuminen ens viikolla ma 21.10 

- Lomakkeessa kysytään mahdollisuudesta majoittaa muilta 

paikkakunnilta tulijoita. 

 

10. Hyvinvointi 

- Hyvinvointiviikon ohjelma: 

- Ti 22.10. aamiainen 9→ 

- Ke 23.10. Ilmajooga 17:15-18:15 

- To 24.10. Flowpark 16→ 

- Pe 25.10. Vohvelit 11-13 → 

- Ilmoittautuminen auennut tänään klo 12. 

 

 

 

11. Kulttuuri 
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- Asteriksilta vastaus leffaekskusta: Heillä on jo oma tapahtuma 29.10. joten 

yhteistyö ei sovi. 

- Teemme leffaäänestyksen fobialaisille. Äänestysvaihtoehdot ovat 

Jokeri, Pahatar 2 ja The Shiny Shrimps 

- Osallistujista: 30 henkilöä minimi, joka saadaan täyteen, kun 

ilmoittautumisessa voi ilmoittaa mukaan myös ei-fobialaisen kaverin. 

Fobialaiset ovat ilmoittautumisessa kuitenkin etusijalla. Saliin mahtuu 

yhteensä 68 henkilöä. 

- Päätettiin, että varataan paikka (tyyliin pari pöytää) jostain baarista 

jälkipuintia varten. Esim. Alvar tai Koulu. 

- Halisten kerhotila varattu 4.11. hallituspestien esittelyä varten. 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Koulutuspäivään tullut 57 fobialaisten ilmoittautumista. 

- Cortexin ja Oidipuksen ilmoittautuminen avattiin tänään (ilmoittautumisia tullut 

tähän menenssä 8). 

- Työelämäekskulle tullut valtavasti ilmoja (55!), eli kaikki eivät mahdu. 

 

13. Kopo 

- Ei käsiteltävää. 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

- Sos. klubin 30.10. pidettäville sitseille tarvitaan 5 kpl tarjoilijoita. 

- Hilla, Sanni ja Perttu ainakin pääsevät. Kysymme Sos. klubilta 

tarjoilijoita meidän syyssitseille. 

 

14.1 Index  

- Indexille ostettu vujulahjaksi Pelastakaa Lapset Ry:ltä Liikuntakerta 

lapselle sporttikummin kanssa sekä Huolettomia hetkiä oman 

tukihenkilön kanssa. 

- Academic munchies 6.11. klo 11-13. Tätä varten tarvitaan joku 

leipomaan ja myymään. 

- 5.11. klo 17 alkaen hallitus leipoo porukalla Aitiopaikan 

kerhiksellä. 

- Titta ja Oona M vastaavat myynnistä. 

 

14.2 SPOL   

- SPOLskis 19.10. 

 

14.3 Tupsy 

- Tupsyn syyskokous 10.10., minne on menossa Fobialta edustajia. 

 

 

 

14.4 Muuta 
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- Kv-sitsit siirtyy seuraavalle Indexin hallitukselle. Järjestäjinä 

todennäköisesti silloiset kv-vastaavat ja ESN (Erasmus student 

network). 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Pöytäkirjat 6/2019 - 12/2019 on nyt Fobian nettisivuilla. 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Ei käsiteltävää. 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- P-klubi XLIV vujukutsu 

- Ilmoittautuminen 23.10. mennessä. Halutessaan joku voi lähteä meiltä 

edustamaan. 

- Hallitus menee keilaamaan 14.10. 

 

18. Seuraava kokous  

- 15.10. klo 12.00. 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Ei käsiteltävää. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään ajassa 17:31. 

 

 

 


