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Fobia ry:n hallituksen kokous 7/2020 
 

Paikka: Pub 331 

Aika: 5.3.2020 kello 17:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Marie, Pauliina, Miia, Perttu L., Mira, Katri, Oona, Marika, 

Vilma, Emilia, Ella, Sofia ja Anniina 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Anniina avaa kokouksen ajassa 17:05. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

- Valitaan puheenjohtajaksi Anniina. 

 

3.2 Kokouksen sihteerin valinta  

- Valitaan sihteeriksi Oona. 

 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 

- Hyväksytään pöytäkirjat 3/2020 ja 4/2020. 

 

6. Posti 

- Perttu L. lähtee hakemaan postia.. Postia ei ollut 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Hallitus virkistäytyi kämppäapprojen merkeissä, jee! 

- Kaverisitsit oli parhaat, jee! 

- Maanantaina oli 2. itsemyötätuntokoulutus, oli hyvä! t. Sanni 

 

 

8. Talous 
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- Tiedoksi, kun täytätte maksuselvityslomakkeita, teidän ei tarvitse kirjoittaa 

tilinumeroa, koska oon saanut ne drivestä :-) Nopeuttaa hiukan 

 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- 475,67€ Kaverisitsien kuluja 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 1393,80€ Hämeen Nimituote Ky, Fobiapaidat 

- 20,05€ Marika: Peli-illan tarjoilut 

- 9,90€ Vilma: Kaverisitsien rankkukamat 

- 110,00€ Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys ry, Osakuntasalin vuokra 

 

8.3. Budjetointi  

- Ei budjetoitavaa. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Kevätsitsien teema 80-luku (jekkutwistillä) 

- Jatkoille tulee n. 300 kauppislaista, meille kaikki lipputulot 

- Tilataan paljon merkkejä!! 

- Tehdään perjantaina fb-tapahtuma jne. niin voi alkaa mainostaa 

- Ilmo aukeaa 19.3 klo 12 

- Jos sitseillä tarjottaisiin pizzaa, onko no go laittaa vaihtoehdoiksi liha, kasvis 

ja vegaaninen?  

- Tosussa on päätetty että lihaa ei tarjota, eli tarjotaan vaan kasvis- ja 

vegevaihtoehdot 

- 9.4 sitsibooli(?)-juttuun pyydetty Fobiaa mukaan, mutta terapiasitsit ja 

kevätsitsit ihan lähellä, joten ei lähdetty mukaan 

 

 

 

10. Hyvinvointi 

- Laskettelureissua ei järjestetä olemattoman ilmottautumismäärän vuoksi :D  

- Hyvinvointiviikon infoviesti, fb-tapahtuma, lajikokeilujen ilmot ja 

ilmoittautuneille informointi done 

- Tramppapuisto 12 

- Crossfit 15 

- Haluuko joku vielä mukaan? :)  

- Indexin astiaston varaaminen hyvisviikolle (24.3 ja 27.3) 

- Pitäisi onnistua 

- Ja hallituslaisia tulee taas auttamaan vohvelien paistossa 
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11. Kulttuuri 

- Open Stage 21.4, odottelen Dynamolta varmistusta yksityiskohdista 

- Ehtiikö tänä keväänä järkkäämään vielä jotain kulttuuritapahtumaa? Esim. 

leffailta? Jonkun ainejärjestön kanssa kuten Dialectican? 

- Vko 19 alkuviikosta voisi ehkä olla hyvä (4.5 tai 5.5) tai sitten 

huhtikuussa ennen vappua (vko 16 tiistai) 

- Järkättäisiin Kino Dianassa, voisi ottaa kaverin, mutta ensisijaisesti 

fobsut ja dialectilaiset (jos ne tulee mukaan) 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Koulutuspäivä alustavasti 17.4.  

- Koulutuksessa olisi yksi puhuja, mahdollisesti voitaisiin järkätä kanssa 

workshop 

- Teemana brändäys 

 

13. Kopo 

- Harkkaseminaariin (1.4 klo 18) ollaan saatu kolme puhujaa, jee! 

- Tila varattu, Pub 5 

- Jotain pientä tarjottavaa, budjetoidaan myöhemmin 

- Opetussuunnitelmatyö alkaa olla purkissa, opetussuunnitelmat lyödään 

lukkoon ja kurssikuvaukset kirjoitetaan maaliskuun aikana 

- Kopojen tekemässä kyselyssä esiin nousseiden asioiden pohjalta ollaan käyty 

keskusteluja senssiksestä opetushenkilökunnan kanssa, joitain uudistuksia 

kurssiin ehkä luvassa (mutta itse kurssi ei lähdössä mihinkään) 

- Harkkatukeen tulee muutoksia (ainakin jos dekaani ne toivottavasti hyväksyy 

ja ne sopivat tulevien vuosien budjettiin): jatkossa harkkatukea jaettaisiin 26 

opiskelijalle (ennen 19) ja haku olisi sekä keväisin että syksyisin (ennen 

tammikuussa) 

- Psykologian ja logopedian korvausasteet alhaiset, tästä ollut puhetta 

opetushenkilökunnan kanssa 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Valitaan joku laulu Fobian lauluksi uuteen Lauluxiin tai tehdään uusi 

laulu, jos innokkaita löytyy. 

- Miia ja Oona muokkaa Party (papiidipaadi):sta uuden version 

- Excua ja Index-risseä mietitty 

- Tapahtumatoimikunta perustettu, ensimmäinen tapaaminen tulossa 

18.3 klo 16:30 olisi helppo tapa päästä mukaan järjestötoimintaan 

- Index & Lex: Olutmpialaiset 27.4 

- Pääasiassa holiton tapahtuma 
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- Lex pitää rastin ja Indexin jäsenjärjestöt kans 

- Index ideoinut rasteja, jäsenjärjestöt saa itse päättää minkä 

ottaa tai keksiä ite 

- Kysely tulee kai huomenna tai tänä iltana, kuka haluaa valkata 

ollaa valkkaamassa rastia? Anniina valkkaa kun kerkeää 

- Breakfast Club 10.3 klo 9-11 Pubin aulassa 

- Tarjolla ilmaista aamupalaa! 

- Fobian vuoro kirjoittaa jäsenjärjestöpalstalle, dedis 5.4 

- Kysytään Puskaradiossa, ehkä joku gradun kirjoittaja? Tai 

ehkä joku joka on kans kirjoittamassa Fedariin 

 

14.2 SPOL   

- KosmoSPOLiitti on lauantaina! 

 

14.3 Tupsy 

- Ei käsiteltävää Tupsy-typsykällä (poitsukalla).. Paitsi että Lounatuuli 

on ilmestynyt ja vujukutsut on tulossa 

 

14.4 Muuta 

- Saaristobaari varattu 7.4 Terapiasitseille, lisätietoa ensi viikolla  

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Ei käsiteltävää. (Mira pääsi lähiökierrokselle, wuhuu! Putexilla ollut isompi 

kiintiö, SKANDAALI!!!) 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Ei käsiteltävää. 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Ei oo kivaa. 

- Kesän mökkiviikonloppua kannattaa alkaa miettiä piakkoin. 

- Anniina tekee viimeistään ensi viikolla doodlen 

- Virkkarit laittaa viestiä Lygasin VIP-korteista, haetaan kaikille (paitsi ehkä 

Pauliinalle), niihin tarvitaan kai nimet + pestit 

 

18. Seuraava kokous  

- Anniina tekee doodlen 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Opiskelijabileet.app-applikaation käyttöön ottaminen. Halutaanko lähteä 

mukaan kokeilemaan? 
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- Olisi ilmaista mainontaa Fobian baaribileistä, virkkarit hoitaa kun 

jaksaa ja vastaa säpöön 

- Sivuainemessut 3.4 klo 10-13, Anniina tekee ilmottautumisen 

- Anniina, Perttu L. ja Katri menee 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 18:21 


