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Fobia ry:n hallituksen kokous 5/2020 
 

Paikka: Ikituuri 

Aika: 20.2.2020 kello 12:00 

Paikallaolijat: Marie, Heidi I., Pauliina, Perttu L., Mira, Katri, Minna, Hilla, Vilma, Ella, 

Sanni ja Hanna V.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 12:34. 

 

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 Hanna V. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi. 

 

6. Posti 

- Postia ei haettu. 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Iltakoulussa sovittiin seuraavat päivämäärät: 

- Pikkujoulut 26.11. Q-talo varattiin valmiiksi. 

- Munarieha 8.4. 

- Syyssitsit ja baaribileet 22.10. 

- Sukulaissitsit 4.12. 

 

 

8. Talous 

8.1 Hyväksytään kuitteja  
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- 256,40 €, Sitsijuomat laivalta 

- 129,39 €, Emännän ostoksia 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 1,95 €, Hilla: Kuppeja vastaanottoon 

- 485,11 €, Emilia: Viron matka ja Superalkon ostokset 

- 6,95 €, Sanni: rei’itin Huoneelle 

- 600,00 €, I/O-Speksin liput 

 

8.3. Budjetointi  

- Budjetoidaan 350,00 € kaverisitsien ruokiin. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Kaverisitsit on ensi viikolla. Sitsien järjestelyt on hyvässä vauhdissa. 

- Penkkaribileet tänään 20.2. Hallituslaisia menee myymään lippuja. 

 

10. Hyvinvointi 

- Crossfit -lajikokeilu ei onnistunutkaan maanantai-illaksi. Mahdollisia aikoja 

olisi ma-ke klo 14:30, joka on turhan aikaisin, sekä torstai klo 15:30, 16:30 tai 

17:30. Yritetään saada to 17.30 ja siirtää Trampoliinipuisto maanantaille, jotta 

myös esimerkiksi harjoittelussa olevat pääsevät mukaan. 

- Hilla varaa Ikituurin saunatilan keskiviikolle Hyvisviikon hengailua, saunaa tai 

ihmissusipeli-iltaa varten. 

- Marika julkaisee mahdollisimman pian Facebook-tapahtuman ja lähettää 

sähköpostin Hyvisviikosta, jotta ilmoittautumiset voidaan hoitaa. 

- 1.4. Opexin verenluovutus Edulla: Fobia voisi järjestää yhteislähdön sinne, 

jotta osallistumiseen olisi matalampi kynnys. Kysytään Opexilta sopiiko, että 

tekisimme Facebook-tapahtuman ja mainostetaisimme yhteislähtöä 

fobialaisille ajoissa jos sellainen tulee. 

- Hyvisviikon ohjelma:  

- Ma: Tramppapark -lajikokeilu 

- Ti: Aamupala Huoneella 

- Ke: Hengailuilta, tai mahdollisesti sauna- tai ihmissusipeli-ilta 

- To: Crossfit lajikokeilu 17:30 (min. tarvitaan 10 osallistujaa) 

- Pe: Vohvelit Huoneella 

- Peli-ilta oli kiva, kiitti vielä kaikille paikallaolijoille ja apureille ootte kivoja<3  

 

11. Kulttuuri 

- I/O-Speksin lipuista on lähetetty maksuohjeet exculle lähtijöille. Liput on 

Fobian puolesta maksettu. 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Ei käsiteltävää. 
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13. Kopo 

- Ei käsiteltävää. 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Ensi viikolla on tapaaminen tiedekunnan dekaanin kanssa. 

- Ikuinen vappu -bileet on Lynissä 4.3.  

- Kevätkokous on 16.3. 

- Yhteistapahtuma Hybridin ja Humanitaksen kanssa järjestetään 31.3. 

- Lauluxiin tarvitaan vielä uusi Fobian - tai muu psykologiaan liittyvä 

biisi. Tästä pitää päättää mahdollisimman pian. Kysytään 

Puskaradiossa mielipiteitä. 

- Virkkarit antaa Indexin astiaston hausta tietoa Pauliinalle, kun 

aikataulu varmistuu. 

- Vapun tapahtumat tiedossa: 

- 23.4. Päiväsitsit, jatkot Lynissä 

- 24.4. Brunchen kommer 

- 25.4. Yhteistapahtuma SF-klubbenin kanssa  

- 26.4. Trivial Perseet 

- 27.4. Yhteistapahtuma Lexin kanssa 

- 28.4. Beerpong -turnaus ja baaribileet 

- 29.4. Ei vielä tapahtumaa 

- 30.4. Vapputanssit 

- Ideoita vapputapahtumiin kysellään Instagramissa, eli jäsenistö voi 

antaa ehdotuksia. 

 

 

14.2 SPOL   

- Jäsenistö voi ilmoittaa saamistaan virheellisistä laulukirjoista SPOL:n 

hallituslaiselle. Kirjat saa vaihtaa ilmaiseksi uuteen. 

- Kompleksi oli kirjoittanut vastustavan kannanoton aloituspaikkojen 

noususta. 

- KosmoSPOLiitin eräpäivä oli eilen. Osallistujien, jotka eivät ole vielä 

maksaneet, toivotaan maksavan mahdollisimman pian. 

- SPOL:n hallituksella on tänään KosmoSPOLiittia koskeva Discord-

palaveri. Fobian hallituslaiset toivovat bingoa ja hyttiskabaa. 

- KosmoSPOLiitin luento-osuuden paneelikeskusteluun voi ehdottaa 

kysymyksiä. 

- SPOS järjestetään 16.5. Suunnittelu aloitetaan heti KosmoSPOLiitin 

jälkeen. 

- Blogitekstiin ideoita ja kirjoittajia voidaan pyydellä jäsenistöltä. Fobian 

vuoro on vasta syyskuussa, mutta lisääkin tekstejä voi kirjoittaa. 
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14.3 Tupsy 

- Tiistaina pidetään hallituksen tutustumisilta lasersodan merkeissä. 

- Eilen pidettiin vujutiimin palaveri. Vuosijuhlien suunnittelu etenee ja 

esim. opiskelija -osallistujat saavat alennuksen. 

 

14.4 Muuta 

- Terapiasitseille ei saatu tilaa varattua. Luultavasti sitsit siirretään 

alkusyksyyn. 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Fobian nettisivujen Fobiassa tapahtuu -listausta tulisi päivittää jatkuvasti, 

minkä vuoksi se on ongelmallinen. 

- Mietitään Indexin tapahtumakalenterin liittämistä Fobian 

tapahtumakalenteriin. 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Synttärivastaanotto meni hyvin. 

- Kolmesta termarista yksi toimii. Laskiaisvastaanottoa ja sitsejä varten termarit 

täytyy testata ajoissa uudestaan. Jos ei toimi, ostetaan uusi tai lainataan ensi 

viikoksi Indexiltä. 

- Perttu L. ja Hilla leipovat maanantaina tiistain laskiaisvastaanottoa varten. 

- Viikkotiedotteeseen laitetaan vielä maininta laskiaisvastaanotosta. 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Toimintakertomus ja tilinpäätös pitää hyväksyä seuraavassa kokouksessa, 

sillä kevätkokous on 31.3 ja hyväksymispäätös tulee tehdä hyvissä ajoin 

ennen kevätkokousta. 

- Ensi viikon torstaina 27.2. on Hallituksen kämppäapprot. Teemaa ei ole vielä 

päätetty. Hallituslaisten kesken jaetaan maksut niin, että kukin hallituslainen 

maksaa saman summan (noin 5 €, joka tarkentuu vielä), ja yhteissumma 

jaetaan tasan kämppäapprojen kämppien kesken tarjoiluja tai ohjelmaa 

varten. 

- Dr. Phil- ja Foobinen -haalarimerkkejä pitää tilata. Tämä on budjetoitu jo 

aiemmin. 

 

18. Seuraava kokous  

- 27.2. Ensimmäisessä Kämppäapprojen kämpässä 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Tulevia sitsejä varten tuli teemaehdotuksia. 

 

20. Kokouksen päättäminen 
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- Kokous päätetään 13:24. 


