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Fobia ry:n hallituksen kokous 3/2020 
 

Paikka: Pub331 

Aika: 30.1.2020 kello 16:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Heidi I., Pauliina, Perttu L., Katri, Hilla, Oona, Vilma, Emilia, 

Ella, Sofia ja Sanni.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 16:05. 

 

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 

- Hyväksytään pöytäkirja 2/2020 

 

6. Posti 

- Ei postia 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Indexin hallitussitsit oli 

- Katri on käynyt esittelemässä psykaa Turun kristillisessä opistossa 

- SPOL-semma oli ja SPOLin hallitus järjestäytyi 

- Psylin opiskelijayhteistyön seminaari oli 

- Kahvipannu on lukkojen takana, hyi likaisia sottapyttyfobsuja! 

- Anniina ja Hilla tavanneet Indexin pj:n ja vpj:n 

 

 

8. Talous 
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8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttäviä kuitteja. 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ella: 1,19 €, Suodatinpusseja Huoneelle 

- Marika: 20,00 €, Lahjakortti Pauskille koulutuksesta 

- Hilla: 20,00 €, Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen 

yhdistysrekisteriin 

 

 

8.3. Budjetointi  

- Budjetoidaan 800€ Viron reissuun (140€ matkakulut, 660€ ostokset) 

- Budjetoidaan 10€ rei'itintä varten 

- Budjetoidaan 20€ peli-illan naposteluita varten 

 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Teema kaverisitsit: legendaariset/kuuluisat parit 

- Virkkareille tullut säpo 20.2 nollaribileiden tarjoilijoista → laitettu eteenpäin kv-

vastaavalle 

- 5.3 Kritiikki ry yhteistyösitsit + bileet? 

- Samalla viikolla KosmoSPOLiitti ja edellisellä viikolla kaverisitsit eli ei 

lähdetä mukaan 

- Kevätsitsit 2.4. 

- Fobian laskettelureissu 27.3 

- Hyväntekeväisyyssitsit Kritiikki ry 15.10  

- Virkkarit laittaa viestiä, että ei lähdetä mukaan tällä kertaa, koska 

syyssitsit liian lähellä 

 

10. Hyvinvointi 

- Hyvisviikko viikolla 13! 

- Peli-ilta: 

- Aitiopaikan kerhis varattu 12.2. 18->  

- Budjetoitiin tähän 20€! 

- Infossa meni väärä päivämäärä: Laitetaan oikea päivämäärä 

huomisessa tiedotusviestissä ja Puskaradiossa! 

- Tehdään tästä fb-tapahtuma 

- Hyviskysely lajikokeiluihin ja hyvistapahtumiin lähetetty Fobian 

sähköpostilistalle 

 

11. Kulttuuri 

- IO-Speksi excu ilmoja tullut 71 

- Maksut menee Fobian kautta 
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- Lauantaina (tai muu päivä mut ei perjantai) Sofia laittaa viestiä niille, 

jotka ei mahtuneet 

- Dynamoon laitettu viesti tiistaina koskien Open Stagea, ehdotettu 14.4 ja 21.4 

- Ajattelin laittaa Aurinkobaletin ryhmälipusta kyselyä spostiin - onko väliä 

päivällä? 

- Ensi viikon ti tai ke 

 

 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Jäsenistölle lähettämää kyselyä halutuista ekskukohteista johtavat tällä 

hetkellä seksuaalineuvoja (ja psykologi) ja psykologi yrittäjänä. Miia ottaa 

yhteyttä muutamaan ehdokkaaseen, jotka ovat Turussa viikon 5-6 aikana. 

- Pauski pyysi varaamaan huoneen itsemyötätuntokoulutuksia varten, esim. 

Huone 126 

- ma 2.3. klo 17:30-19:00 

- ma 6.4. klo 17:30-19:00 

 

 

13. Kopo 

- Harjoitteluseminaari suunniteltu alustavasti 25.3. Jos päivä ok, varataan 

seuraavaksi tila ja etsitään puhujat. 

- Silloin on illalla Indexin lähiökierros ja viikko 13 on myös hyvisviikko eli 

mielellään joku toinen päivä 

- Päätetään päivämäärä seuraavassa kokouksessa! 

- Kehitys- ja sosiaalipsykologian tiimi kokoontuu ensimmäisen kerran 12.2. klo 

10-12 kh228. 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- 4.3 Beerpong-turnaus Hybridin kanssa 

- Voi ilmoittautua parin kanssa, opm, maksaa n. 4e, jatkot 

Lynissä 

- 25.3 Lähiökierros 

- Jatkot Heidi’s:ssä 

- 10.3 Breakfast Club 

- Jossain aulassa 

- 15.4 KV-sitsit Osiksella ja ehkä Saaristobaarissa 

- KV-sitseille tulee Indexin vaihtareita ja kuka vaan voi tulla, jos 

vaan kiinnostaa tutustua vaihtareihin 

 

14.2 SPOL   
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- Uusi hallitus on järjestäytynyt ja perehdytys ja eka kokous on ensi 

viikolla perehdytysmökillä (7.-9.2.)  

- Hanna V.:stä tuli sihteeri ja Heidi I.:stä EFPSA-edustaja 

 

14.3 Tupsy 

- Tupsylla ollut eka kokous 

- Vujut tulee olemaan 9.5, jossain päin Ruissaloa 

- Ei lauleta?? 

- Ei sillistä?? :( 

- Perttu L. on vujutoimikunnassa 

- Pertusta tulee salee juhlamestarimarsalkka mikä onkaan 

- Alumnitapahtumaa suunniteltu syksylle (Tupsy, laitos, Fobia, ehkä 

Impuls) 

- Fobia järkkäisi sitsit 

- Fedariin tulee juttu Tupsylta “Päiväni psykologina” 

 

14.4 Muuta 

- Tarjoilijoita nollarisitseille 20.2 kaivataan, 6-8 hlö  

- Perttu L., Hilla, Heidi A. ja Pauliina lähtee (ja Emilia ja Vilma 

voi kans ehkä lähteä) 

- Putex ja Vocalis kiinnostuneita terapiasitseistä (kiinnostaiskohan 

Impulsia?) 

- Joku hyvistapahtuma ois kans kiva Impulsin kans 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Hallituskuvat löytyy Fobian hallitusdrivesta 

- Katri alkuviikosta Instagramiin “tekemistä ja menovinkkejä” -stoorin, muun 

hallituksen mielestä tää oli kiva juttu 

- Pitäiskö sopia päiviä niille hallitusesittelyille instaan? Muuten jää tekemättä. 

- Sisältäis: Paavokuvia + nimi, vuosikurssi, pesti, harrastuksia? Jotain 

kivaa itestä 

- Ainakin yks naamakuvia 

- Voi olla kuvia tai videoita 

- Alotetaan 3.2, järkkä sama kuin nettisivuilla eli: pj, vpj, taloudenhoitaja, 

sihteeri, tiedotusvastaava, kopo, virkkarit, kulttuuri, koulutus ja työ, 

hyvis, ulkosuhde, emännät, index, spol, tupsy, fedari 

- Ei viikonloppuna esittelyjä eli vaan ma-pe 

 

16. Emäntien kuulumiset ja huone 

- Laskiaisvastaanotto laskiaistiistaina 25.2, varmaan klo 11-13 

- Huoneen lampun vaihdosta on oltu yhteydessä mutta ei ole toistaiseksi 

ainakaan tullut vielä vastausta ja lamppu on vielä rikki 

- Joku on käyny sitä kuitenki kattomassa 



 

 

 

 

 

 

 

Fobia ry                                                                                             Pöytäkirja 3/2020 

Assistentinkatu 7 

20014 Turun yliopisto 

 

- Siivousvuorot on päätetty ja ohjeet siivouksesta on laitettu faceen 

 

 

 17. Yhdenvertaisuusvastaavan valinta 

- Unohdettiin järjestäytymiskokouksessa valita myös yhdenvertaisuusvastaava, 

hups.. 

- Valitaan Heidi A. yhdenvertaisuusvastaavaksi! 

- Katri toi ilmi, että häirintäyhdyshenkilöitä ei saisi olla jos he eivät ole 

käyneet koulutusta.. Otetaan selvää tästä 

- Tyyn soponeuvosto 5.2. Klo 15-17 

 

18. Hallitus ja muuta kivaa 

- Iltakoulu 17.2. klo 17 Hillan luona (Ikituurissa), tapahtumien ideointia ja 

vuosikellon läpikäyntiä 

 

19. Seuraava kokous  

- 6.2. Klo 12 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Ei ole 

 

21. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 17:12. 


