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Fobia ry:n hallituksen kokous 18/2019 
 

Paikka: KH228 

Aika: 22.10.2019 kello 16:00 

Paikallaolijat: Perttu, Katri (poistui kohdassa 12 ajassa 17:25), Jarkko, Roosa M, 

Hilla, Oona M (kokouksessa mukana puhelun välityksellä), Sanni, 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 Jarkko. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksin. 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Hyväksytään pöytäkirja 17/2019. 

 

6. Posti 

- 2 kpl kutsua perjantaina 1.11. järjestettäville Vegasin 13v-synttäreille. 

Halukkaat hallituslaiset voivat ilmoittaa whatsappissa osallistuvansa. 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Syyssitsit menivät hyvin. 

- SPOLskis oli. 

- Perttu oli TYY:n puheenjohtajakokouksessa. 

- Hyvinvointiviikon aamiainen oli. 

 

8. Ulkosuhteet (& KV) 

8.1 Index  

- Indeksin leffailta 22.10. 

- Hallituksen viettelyilta 28.10. 

- Academic munchies 6.11. 

- Indexin kotibileet 20.11. 
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8.2 SPOL   

- Fobian hallitus hyväksyy SPOL:n arvot. 

- Ainejärjestöesittelyt on aloitettu SPOL:n instagramissa. 

- Uusien laulukirjojen pitäisi saapua Gradukonferenssiin mennessä ja 

niitä myydään siellä. 

- SPOLskis oli viime viikonloppuna. Se meni pääasiassa hyvin ja ollaan 

saatu hyvää palautetta. Parannettavaa kuitenkin oli myös. 

- SPOL allekirjoitti Cortexin tekemän kannanoton Tampereen yliopiston 

psykologian laitoksen henkilökunnan resurssitilanteesta. 

- Vaihtopäivien Suomen osuus oli ja se meni hyvin! Vaihtopäivien 

Itävallan osuus on juuri käynnissä (ma-pe). 

- Jäsenkysely gradukonferenssin jälkeen 18.11.-8.12.2019 

- Psykologiliiton Liittovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi valittiin Otso L 

Cortexista. Muita hakemuksia ei tullut, eli kysytään liitolta, mitä tehdä 

nyt, kun ei ole varajäseniä. 

- Halutaanko ostaa SPOL:n uusia haalarimerkkejä Fobialle myyntiin? 

(Friends -merkki) Katsotaan budjettia loppuvuodesta ja silloin 

päätetään asiasta. 

- Tulevat tapahtumat 

- Gradukonferenssi, sitsit ja EFPSA-päivä 16.11. 

- Puhujat on valittu, nähtävillä facebookista. 

- Ilmoittautuminen alkoi tänään. 

- Joulukuun kokous Tampereella, ei vielä aikaa. 

- SPOL-seminaari Turussa 25.1.2020 

- Pyritään järjestämään Åbo Akademin tiloissa ja 

pyydetään sieltä puhujiakin (puhuvat englanniksi), jotta 

saadaan mahdollisimman paljon impulslaisia 

osallistumaan 

- Kokoustetaan ennen seminaaria lauantaina 25.1. 

- Ilmoittautuminen aukeaa 2.1.2020 

 

8.3 Tupsy 

- Ei käsiteltävää. 

 

8.4 Muuta 

- Jenkkien vierailu 23.-30.11. ja heidän kanssaan olisi pyrkimyksenä 

järjestää yhteistä tekemistä. 

- Gina D on heidän vastuuhenkilönsä. 

- TYY:n saunalle varauksia jo koko viikolle. 

- Perttu viestii Ginalle ja ehdottaa yhteistä tekemistä 

tiistaille. Perttu kyselee myös puskaradiosta 

tekemisehdotuksia. 
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9.  Virkistystoiminta: 

- Koulutuspäivän sitseille on tullut nyt fobialaisilta ilmoja 32 kpl → yhteensä 54 

- Ruoat haetaan edestä. 

- Paikat ainejärjestöjen värikoodeilla. 

- Sairaat: tulot 1760/menot 1630 (+haalarimerkit) 

- Lipunmyynti aukeaa 28.10. 

- Kompleksin luona vierailu, jatkot heidän aj-tilassa ja osallistujille tulee 

todennäköisesti pieni osallistumismaksu 

- Achievely ja Helsingin yliopiston VR-tiimin vetämää ohjelmaa. 

 

10. Hyvinvointi 

- Ainakin Hilla ja Perttu pääsevät paistamaan vohveleita nyt hyvisviikon 

perjantaina klo 12-13. Saadaan Indexin astiat lainaan. 

 

11. Kulttuuri 

- Leffaexculle tulossa osallistujia yhteensä 40. 

- Ravintola Koulusta varattu historian luokka meille 20.30 alkaen 

jälkipuintia varten. 

- Kaikki saapuvat maksavat itsensä suoraan Dianan tiskillä, eli ei 

tarvitse sotkea Fobian raha-asioita tähän! 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Koulutuspäivä ensi viikolla, johon ilmoittautumisia tullut 94. 

- Majottajia tarvitsevia nyt 11. Majottajia 9, joista yhdelle mahtuu tarvittaessa 

neljä, joten kaikille löytyy majapaikka. 

- Työelämäeksku 

- Laura S (tv-psykologi) ei vastaa yhteydenottoihin, eikä myöskään 

kaksi muuta Love Island- tv-psykologia. Mia S (e-urheilupsykologi) on 

reissussa marraskuussa 

- Jaakko S (organisaatiopsykologi) voi todennäköisesti ottaa meidät vastaan 

22.11. Odotetaan häneltä vielä vahvistusta. 

 

 

13. Kopo 

- Opetussuunnitelmaseminaari 25.11. klo 13-16 

 

 

14. Talous 

14.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttäviä kuitteja. 

 

14.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 435,00€, Scandic Hotels Oy: Koulutuspäivän tilavuokra 

- 1729,80€, HD Group Oy: Fuksien haalarit 
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14.3. Budjetointi  

- Budjetoidaan 15€ Lauluxin hankintaa varten, jotta sitsien 

laulunjohtajilla olisi aina laulukirja. 

 

15. Tiedotus ja viestintä 

- Sofian ja Hannan kuvat lisätty nettisivuille. 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Ei käsiteltävää. 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Toimintasuunnitelman tekeminen ensivuodelle aloitettu. 

- Pidetään iltakoulu missä käydään läpi toimintasuunnitelmaa ja 

pohditaan sitä ja testamenttien päivittämistä vastaamaan 

toimintasuunnitelmaa. Puhutaan myös hallituksen roolien 

selkeyttämisestä. 

- Tehdään tästä doodle. 

 

18. Seuraava kokous  

- 29.10. klo 9.00. 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Tajusimme, että täytyy tehdä doodle hallitusillallisesta. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 17:54. 

 

 

 


