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Fobia ry:n hallituksen kokous 13/2020 
 

Paikka: Etänä Zoomissa 

Aika: 6.5.2020 kello 16:00 

Paikallaolijat: Marie, Heidi I., Perttu L., Mira, Katri, Minna, Hilla, Oona, Vilma, Emilia, 

Ella, Anniina (poistui klo 16:58), Sanni (saapui klo 16:08) ja Miia (saapui klo 16:13) 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 16:06. 

 

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 pöytäkirjat 11/2020 ja 12/2020 

 

6. Posti 

- Ei vieläkään tietoa postin hakemisesta 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Wabu oli ja meni (ja lobu t. Hilla) 

- Vappupäivystys oli menestys (maanantain päivystys ei niinkään) 

 

8. Talous 

- Päätettiin, että jäsenrekisteriin kerätään jatkossa fukseilta koko nimi ja 

syntymävuosi 
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8.1 Hyväksytään kuitteja  

- 4,98€ Sanytol Huoneelle 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 31,70€ Hanna-Kaisa A.: Toiminnantarkastajien ruokatilaus 

- 36,75€ SPOL ry: Jäsenmaksu vuodelle 2020 

 

8.3. Budjetointi  

- Ei budjetoitavaa. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Ehdotettu T-klubille ja Dialecticalle fuksisitsien päivämääräksi 31.8  

- Kasarisitsit alustavasti ke 9.9 (katotaan viel tuleeko päällekkäisyyksiä) 

- Etäsitsien laulunjohtajat suunnittelee sitsejä 

- Olisi hyvä olla epävirallinen ilmo, jotta nähdään miten paljon porukkaa 

on tulossa 

 

10. Hyvinvointi 

- CampusSportilta tullut viestiä, että mikäli kesäkausi pystytään avaamaan, 

kevään vakiovuorolaiset saavat vuoron kesälle ilmaiseksi  

- Katkon liikuntavastaava kyselee kolmatta ainejärjestöä liikuntavuoroon 

kaveriksi → jos ei innokkaita jatketaan kaksin  

  

11. Kulttuuri 

- Ei oo 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Ei oo 

 

13. Kopo 

- Oppiainekokous piti olla eilen, siirrettiin ensi tiistaille 12.4 klo 14-16 

- Kopot ei pääse silloin, Perttu L. ja Hilla lupasi ainakin osallistua! 

- Joistain tenteistä tullut häslinkiä, mut kopot hoitaa 

- Senssistentistä ei oo tullut lisäinfoa vielä, vaikka piti tulla 

- Perjantaina klo 16-18 on Discord-dissaus eli Muumilimua ja Marinaa 

- Pääsykokeet on tänä vuonna perseestä :) 

- Ei lähdetä järjestelyistä nyt barrikaadeille, mutta halutaan selvittää 

perustelut myöhemmin 

- SPOL miettii näkökulmansa kertomista pääsykokeita koskien, mutta päätöstä 

ei ole vielä tehty 
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14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Ei indexiä 

- Paitsi, että Index ilmeisesti aikoo pitää kevätkokouksensa etänä 

 

14.2 SPOL   

- Vaihtopäivät peruttu tältä vuodelta kokonaan 

- Todennäköisesti ei järjestetä SPOLympialaisia 

- SPOS on 16.5, mainostetaan vielä instassa ja facebookissa 

 

14.3 Tupsy 

- Tupsylla oli kokous maanantaina 

- Oli puhetta pääsykokeista 

- Psykologit ja ilmastonmuutos -koulutus 

- Lounatuuli tulee joskus 

- Tupsyn tuet voi hakea myös vasta syksyllä (etäkoulutukseen liittyen) 

 

14.4 Muuta 

- Ei muuta  

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Nettisivuille päivitetty tuutoreiden nimet ja ututunnukset 

- Fuksien ABC:tä pitäis päivittää 

- Tästä vois keskustella hallitus+tuutorit-iltamassa 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Fuksivastaanotto ma 24.8. klo 14 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Kevätkokous ke 20.5 klo 16, Zoomissa 

- Ei ilmoa 

- Hilla väsää kokouskutsun 

- “Iltakoulu” tuutorien kanssa Zoomissa 13.5. klo 16 

 

18. Seuraava kokous  

- To 14.5 klo 16 Zoomissa 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Fuksien 2019 muistaminen? Puhuttu joidenkin hallituslaisten kanssa siitä, että 

moni kokenut pudonneensa porukasta kun fuksikevät loppui kuin seinään 

- Emilia ja Vilma järkkäilevät 2019 fukseille jotain yhteistä tekemistä… 
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- Jonkinmoinen piknik vois olla kiva (kaikille fobsuille), esim. 30.5 

- Hallituksen päätösryyppäjäiset 29.5, koitetaan pitää ulkona 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 17:05 


