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Fobia ry:n hallituksen kokous 2/2020 
 

Paikka: Pub 331 

Aika: 23.1.2020 kello 14:00 

Paikallaolijat: Marie, Pauliina, Miia, Mira, Minna, Hilla, Oona, Marika, Vilma, Emilia 

(poistui kello 14:52), Sofia ja Sanni  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 14:02. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

- Valitaan puheenjohtajaksi Hilla. 

 

3.2 Kokouksen sihteerin valinta  

- Valitaan sihteeriksi Oona. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Ei pöytäkirjoja hyväksyttäväksi. 

 

6. Posti 

- POP-Pankista tullut verkkopankkitunnukset 

- Psykologi-lehti 

- National Pen lähetti hienon punaisen Fobia ry -kynän 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Pauski piti orientoitumiskoulutuksen maanantaina 

- Oli kivaa :) 

- Senssis oli (ja senssisaivot on yhä t. sihteeri) 

- Indexin hallitussitsit on tänään! Jee! 

 

 

8.  Virkistystoiminta: 
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- Affekti & Kanta kyselleet haluaisiko Fobia järkätä heidän kanssaan Vegas-

bileet 20.2 

- Virkkarit ja hallitus on sitä mieltä, että osallistutaan baaribileiden 

pitämiseen!  

- Virkkarit laittaa Affektille ja Kannalle myöntävän vastauksen vielä 

tänään 

- Virkkarit menossa Viroon 2.2, 15.2 tai 22.2 

 

9. Hyvinvointi 

- Hyvinvointiviikko pidetään viikolla 13 eli 23.3-27.3 

- Ideoita lajikokeiluihin? 

- Pingis huudettu! Myös miekkailusta on ollut puhetta 

- Joku hyvinvointitapahtuma helmikuulle? 

- Joku matalan kynnyksen voisi olla kiva.. Peli-ilta/Haalarimerkkien 

ompeluilta mahdollisesti viikolla 7 

 

10. Kulttuuri 

- I/O-Speksin ryhmälipunmyynti, näytös ke 18.3 klo 18.00: 

- Ilmo 28.2 klo 12 ja auki perjantaihin asti 

- Sofia laittaa tästä sähköpostia vielä tiistaina ennen klo 12! 

- Lippuja 50 kpl, jos tulee enemmän ilmoja voi ehkä päästä 12e, jos 

muiden ainejärjestöjen kiintiöt ei tule täyteen, jos muiden kiintiöt 

täyttyy, niin hinta 13e (voisi siis päästä muiden fobialaisten kanssa 

istumaan)  

- Alustavia päiviä Open Stagelle: ti 21.4, ti 14.4 

- Sofia laittaa ensi viikolla viestiä Dynamoon 

- Aurinkobaletti on laittanut sähköpostia, että tanssiesityksiä pääsisi katsomaan 

halvalla, olisikohan Fobsut kiinnostuneita? 

- Pohditaan tätä vielä! 

 

11. Työelämä ja koulutus 

- Miia lähettää ensi viikolla kyselyn jäsenistölle työelämäexcukohteista ja 

mahdollisista koulutuspäiväteemoista 

- Onko hallituksella vielä ideoita mahdollisista kohteista? 

- Seksuaaliterapeutti voisi olla kiinnostava 

 

12. Kopo 

- Oppiainetiimikokoontumiset alkaa 

- Kognitiivisen ja neuropsykologian tiimiin tarvitaan jäseniä (Miia lähtee 

tähän mukaan!! Jee!) 

- Muihinkin tiimeihin otetaan vielä jäseniä 

- Kognitiivisen ja neuropsykologian tiimin seuraava kokous on 30.1 klo 

14-15 kh228, metoditiimin kokous 30.1 klo 12-14 kh228, kliinisen 
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tiimin kokous 5.2 14-16 (ja seuraava 26.2 klo 14-16, ja sitä seuraava 

18.3 klo 10-12) 

- Harkkaseminaaria suunniteltu maaliskuulle 

- Tätä varten varataan joku seminaarihuone, viime vuonna taisi 

olla Pub4 

 

13. Ulkosuhteet (& KV) 

13.1 Index  

- Jännittäviä kuulumisia Indexiltä 

- Tietomurtoyritys… Jaiks. Mitään vakavaa ei onneksi sattunut 

- Muistakaa laittaa sitseille tänään jotain liilaa ja mustaa 

- Ja iso OPM!!! 

- Tulossa: 

- Illallinen dekaanin kanssa 

- KV-sitsit 

- Perinteinen lähiökierros 

- Beerpong-turnaus (ainakin mahollisesti) 

- Ja Index-risse! 

- 12.2 vujutoimikunnan eka tapaaminen 

 

13.2 SPOL   

- Kukaan spol-vastaava (vanha tai uusi:))) ei päässyt kokoukseen 

- Perehdytys Hanna V.:lle ja Heidi I.:lle tehty 

- Lauantaina 25.1. vuosikokous klo 8:30 Arkenilla, valitaan pestit, sinne 

voi tulla seuraamaan ja äänestämään 

- SPOL-seminaari 25.1. klo 13, myöskin Arkenilla 

- Sunnuntaina 26.1. Opiskelijayhteistyön seminaari 

 

13.3 Tupsy 

- Perttu L. ei taaskaan oo kirjoittanut mitään ja on evobilsan luennolla :( 

- Perttu, perttu, perttu… T. Pj 

 

13.4 Muuta 

- Indexin kv-vastaava on ollut jäsenjärjestöjen kv-vastaaviin ja ESN:ään 

yhteydessä kv-sitseistä, joita ollaan nyt suunniteltu pidettäväksi 

maalis-huhtikuun paikkeilla. Vähän on vielä auki, mille päivälle 

saadaan sovittua, ESN:llä on ollut jonkin verran muita tapahtumia 

samoihin aikoihin, mutta tällä hetkellä vko 16, mahdollisesti 15.4. on 

vahvin vaihtoehto. Ideana tuoda Indexin vaihtareita ja jäsenistöä 

yhteen. 

- Orientaatiossa toivottiin yhteistapahtumaa Impulsin kanssa. Voisin 

ehdottaa tätä Impulsille, oisko tähän mitään ehdotuksia? Mietin, että 

kun kielimuuri on ollut vähän ongelmana, niin voisi mennä idealla että 
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impulsilaiset puhuu ruotsia ja fobsut suomea, niin ei 

impulsilaistenkaan tarvitsisi aina yhteisissä tapahtumissa puhua 

vaikka suomea koska kynnys sen puhumiseen voi olla ihan 

samanlainen kuin suurimmalla osalla meistä ruotsin puhumiseen. Jos 

tää vähän motivoisi impulsilaisiakin..? Muitakin ehdotuksia otetaan 

vastaan ja myöskin sen suhteen, millanen tapahtuma järkättäis 

(vaikka sitsit tai ryhmissä kisattavat “olympialaiset” erilaisilla lajeilla, 

mitä vaan tulee mieleen). Niin ois sitten jotain ihan konkreettisia 

ehdotuksia, kun oon sinne päin yhteydessä. 

- Hallitus ehdottaa: 

- Ehkä sitsit, joilla istuisi aina Impulslainen, Fobsu, 

Impulslainen, Fobsu, jne. 

- Tai sitten joku urheilutapahtuma? Keilaus, megazone? 

- Terapiasitsit? Onko niistä kellään tietoa?? 

- Jos pidetään sitsit niin maaliskuussa ois hyvä! 

  

14. Tiedotus ja viestintä 

- Ois kiva tehdä esittelyt hallituslaisista instaan (ei pelkistä pesteistä) 

- Toisi hallituslaisia lähemmäksi jäsenistöä 

- Katri voi auttaa storyjen tekemisessä 

- PJ lähettää tervehdysviestin jäsenistölle ensi viikolla 

- Kiinnostaisikohan jotain harkassa olevaa pitää joku instapäivä/instaviikko? 

- Vaikka vähän myöhemmin keväällä 

- 3.2 harkkasemma, siellä voisi kysyä joltain 

- Puskaradiossa voisi myös huudella 

- Fobian hallituslaisista otettiin kuvia eilen nettisivuja varten! 

- Ne, jotka eivät olleet paikalla, sopikaa Katrin kanssa joku aika milloin 

otatte kuvat 

 

15. Emännän kuulumiset ja huone 

- Huoneen valo rikki? 

- Asiasta laitettu viestiä 

- Kevään siivouskysely tehty, yksi siivousvuorolainen vielä tarvitaan 

(vappuviikolle, yllätyys!) 

- Siivousvuorolaisille: parillisilla viikoilla kukkien kastelu (mutta kokeillaan aina 

eka multaa, ettei kasvit huku), astiapyyhkeiden pesu kotona parittomilla 

viikoilla ja roskien vienti jopa muutaman kerran viikon aikana 

- Tilakorttitiedot päivitetty 

- Likaisten kahvikuppien ikuinen ongelma, mitä tehdään? 

- Tervehdyssäpöön voisi laittaa, että jos kuppeja ei tiskata niin 

Moccamaster lähtee pois ja sen saa takaisin vasta kun kupit on 

tiskattu (prkl)  
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16. Talous 

- Sanni on perehdytetty 

- Käykää laittamassa tilinumerot Driveen (pestit → taloudenhoitaja → 

hallituslaisten tilinumerot) 

- Jos huomaa, että Huoneella maksulomakkeet loppu niin voi käydä 

tulostamassa lisää (ne löytyy myös Drivestä) 

- Pankissa on käyty, pankkikortit maksaa nykyään kuukausittain (reilu 100e 

vuodessa) 

- Tarvitaanko jatkossa kahta pankkikorttia? Jos olisi vain yksi, jota 

voisivat käyttää niin virkkarit kuin emäntäkin 

- Yksi mahdollisuus olisi myös, että Fobia maksaisi etukäteen esim. 

sitsikulut ja virkkarit maksaa omalla kortilla 

- Mobilepayssa olleet Titta J. ja Perttu L. yhteyshenkilöinä 

- Jotta tiedot saadaan päivitettyä tarvitaan kaikkien hallituslaisten koko 

nimet, henkilötunnukset ja kansalaisuudet 

- Sanni tekee tästä tiedoston Driveen 

 

 

16.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttäviä kuitteja 

 

16.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 840,00€, Pikkulaskiainen: Pikkulaskiaislippuja 40 kpl (maksettu 

tilikaudella 2019) 

- 50,00€, Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys ry: Osakuntasalin 

siivousmaksu 

- 9,90€, Titta J.: Nitoja ja niitinpoistaja Huoneelle 

  

16.3. Budjetointi  

- 20,00€ Lahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan, Pauskin palkkio 

orientoitumiskoulutuksesta 

- 400,00€ Haalarimerkkejä, foobinen ja Dr.Phil 

 

 17. Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen 

- Sääntöjen mukaan “Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.” joten 

pöytäkirjassa 1/2020 mainittujen henkilöiden lisäksi myös Anniina 

(XXXXXXXXXXX) (varapuheenjohtaja) toimii vuonna 2020 yhdistyksen 

nimenkirjoittajana. 

 

18. Hallitus ja muuta kivaa 
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- Kämppäappron ajankohdaksi on äänten perusteella valikoitunut torstai 27.2. 

eli pidetään approt silloin! Teemasta, aikataulusta, ohjelmasta ja 

kämppävalinnoista/reitistä voidaan puhua hieman lähempänä 

- Viime vuoden palautekyselyä ei ole vieläkään lähetetty (hups) 

- Voisi liittää mukaan pj:n tervehdyssäpöön ensi viikolla 

- Jos kysyttävää johonkin pestiin liittyen (vaikka ei olisi ollut viime 

vuonna hallituksessa) niin laittakaa Hillalle viestiä! 

- Reilun Kaupan järjestöksi ryhtymisestä laitetaan palautekyselyyn 

- Muiden kaupunkien psykan ainejärjestöillä on kahvisponsseja.. 

Voitaiskohan mekin saada? 

- Tervehdyssäpoon muistuteltavia asioita 

- Tenttiarkisto, materiaalipankki, kahvipossu, Huoneen siisteys 

- Vuosikellon läpikäynti iltakoulussa 

- Hilla tekee tästä doodlen (halutaan Hillan luo silittelemään Paavoa) 

 

19. Seuraava kokous  

- 30.1. klo 15 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Tänään sitsataan!! 

 

21. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 15:36 


