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Fobia ry:n hallituksen kokous 17/2020 
 

Paikka: Zoom 

Aika: 14.9.2020 kello 12:00 

Paikallaolijat: Heidi A. (poistui klo 13:32, palasi takaisin klo 13:46), Marie, Pauliina 

(poistui klo 13:35), Miia (saapui klo 12:24, poistui klo 13:29), Perttu L., Katri, Minna, 

Hilla, Oona, Marika, Emilia (poistui klo 14:03), Ella, Sofia (saapui klo 12:11), Anniina, 

Sanni, ja Hanna V.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 12:05. 

 

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 pöytäkirjat 15/2020 ja 16/2020 

 

6. Posti 

- Ei oo tullu ainakaan meille asti 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- TYYltä tulleen ohjeen mukaan vk 38 tapahtumat perutaan, jotta baareista 

alkaneet tartuntaketjut saadaan kartoitettua. Eli kevätsitsejä ei pidetä nyt 15. 

päivä, odotellaan lisäohjeita jatkon kannalta 

- Fobsu piknik pidettiin 6.9. ja Perttu L. veti tutustumisleikkejä 

- Indexin fuksisitsit oli ja ne pidettiin ulkona 

- 9.9. oli SPOLin pj-tapaaminen 
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8. Talous 

- Budjetin välitsekkaus, Fobian taloustilanne ok :) 

- Välitsekkaus löytyy drivestä 

- Jäsenmaksun 2020 on maksanut nyt 22 hlöä 

- Fuksit keräilee haalarisponsseja 

 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- 348,40€ Harkkasitsien kuluja 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 120,00€ Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry, Mäkitupatalon vuokra 

Kasarisitseille 

- 180,48€ HEF Group Oy, Harkkasitsien haalarimerkit 

 

8.3. Budjetointi  

- Ei budjetoitavaa. 

 

 9. Tapahtumien järjestäminen syyskauden aikana 

- Sisätapahtumat: Järkkäillään sisätapahtumia turvatoimia ja indexläisten 

altistumisia seuraillein (tähän mennessä ei altistumisia Indexin tapahtumissa), 

ei järkätä sisätapahtumaa jos mahdollisia altistumisia 2vko sisällä, pyritään 

aikatauluttamaan omat tapahtumat niin, että tapahtumat (omat sekä Indexin) 

eivät olisi peräkkäin - etenkin sitsit ja bileet 

- Ohjeistukset jäsenistölle: Jos on osallistunut tapahtumaan, jossa kohonnut 

riski altistua, niin omaa harkintaa käyttäen kannattaa jättäytyä osallistumasta 

Fobian tapahtumiin 

- Tapahtumien järkkäämisestä olisi hyvä tehdä kooste viikkoviestiin 

- Ulkotapahtumat: Telttojen vuokraus voisi olla yks mahis 

- Päätettiin, että ei järkätä jatkoja tai epävirallisia jatkoja 

- Vakiovuoroa jatketaan normaalisti 

- Kastajaiset ja pikkujoulut? Etenkin kastajaiset olisi hyvä järkätä ulkona, jotta 

voitaisiin pitää huolta turvaväleistä eikä tarvitsisi rajoittaa osallistujia 

- Tulevien tapahtumien suunnittelussa: Tilojen kartoitus → Miten kauan voi 

perua tilavarauksen. Ei suunnitella hirveästi etukäteen, koska niin monta 

muuttujaa. 

- Henkilörajoitukset tilojen mukaan 

 

 

10.  Virkistystoiminta 
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- Pidetään kasarisitsit 22.9, laitetaan sitsaajille viestinä turvatoimet ja se, että 

tapahtuma voidaan perua jos TYYltä tulee uusia ohjeistuksia 

- Uusi ilmo, jossa etusijalla jo aiemmin sitseille mahtuneet (mainitaan tämä 

ilmossa) 

- Etähali virkkareille <3 

 

Kello 13:31 siirrytään kohtaan 15.1. 

 

11. Hyvinvointi 

- Ensimmäinen liikuntavuoro oli, tämän viikon vuoro peruttu 

- Fobian veriryhmä perustettu (nimellä Fobia ry), vielä vähän epäselvää voiko 

mennä pienellä porukalla 

- Voi mennä myös yksin ja mainita olevansa Fobia ry:stä 

- Hilla voisi järkätä yhteislähdön 

- Voi mennä myös muualla kuin Turussa 

- Ei järkätä hyvisviikkoa vaan yksittäisiä tapahtumia pitkin syksyä 

- Pyöräretki Ruissaloon 25.9 klo 15 

- Marika tekee koostesäpön kaikista hyvisjutuista 

 

12. Kulttuuri 

- Marika ja Sofia aloittaa maalausillan suunnittelun 

- Tila? Turku-sali voisi olla mahis tai kirjaston tilat 

- Joku teema voisi olla hauska 

- Fobia voisi sponssata vähän tarvikkeita ja Sannilla on myös jotain 

askartelutarvikkeita 

- Voisi olla jotain esiintymistä samalla 

- Katsotaan päivämäärä seuraavassa kokouksessa 

- Etäleffailta oli keväällä kiva, sellaisen voisi järkätä uudestaan 

 

13. Työelämä ja koulutus 

- Kysely koulutusteemoista jäsenistölle (15.9.-22.9.) 

- Ideoita koulutusteemoista hallitukselta: Kokous venähti, aivot ei toimi, 

palataan tähän whatsappissa  

 

 

14. Kopo 

- Marie laittoi henkilökunnalle viestiä asioista, joista keskusteltiin viime 

kokouksessa (epäselvyydet kursseista jne.) 

- Mira hoitaa harkkakertomus-materiaalipankkiasiaa 

- Kopoilta on kyselty tapahtumista, näyttää siltä että jäsenistö ei lue 

viikkoviestejä kovin tarkkaan → Tärkeistä ja äkillisistä muutoksista voisi infota 

muillakin kanavilla 
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- Kopot yhteydessä SPOLiin koskien Oulun psykan laitoksen 

opetussuunnitelmaa 

 

15. Ulkosuhteet (& KV) 

15.1 Index  

- Kastajaisista tuli palautetta että olisi voinut tiedottaa vielä lisäksi 

suoraan tuutoreille kasteen laajuudesta ja paloautosta (asiasta 

varoiteltiin vain Indexin somessa). Hallitus mietti että olisi hyvä jos 

ensi vuonna kaste kestäisi lyhyemmän aikaa ja tiedotettaisiin asiasta 

enemmän.  

- Index perunut tämän viikon päivystyksen ja pyöräilytapahtuman 

Pomponrahkaan 

- 21.9 Indeksi-lehden tutustumisilta Proffan pienessä kabinetissa 

(tarvittaessa etänä) 

- 23.–28.9. Vaellusekskursio 

- 21.10. Halloween-rastikierros (Fobsuja kaivataan pitämään rastia) 

- 4.11. Academic Munchies 

- Tarkoitus, että tarjoilut olisi yksittäispakattuja ja huomioidaan 

muutenkin turvajärjestelyt 

- Suunnitelmissa mielenterveysviikolla marraskuussa 

etäopiskeluun/stressiinhallintaan liittyvä Webinaari, johon kutsuttaisiin 

puhumaan esimerkiksi YTHS:n psykologi ja opintopsykologi  

 

Kello 13:36 palataan takaisin kohtaan 11. 

 

15.2 SPOL   

- SPOLskis 17.10 

- Muistutetaan fukseja ja jäsenistöä muutenkin lukemaan myös 

roskapostit, kun SPOLin viestit menee sinne 

- Gradukonffaan tarvitaan puhujia 

- Vuoden psykologian opiskelija - ehdotuksia kaivataan 

 

15.3 Tupsy 

- Ensi viikon to 24.9 järjestöinfo Zoomissa 

- Kaikille pizzaa kotiin? Perttu L. selvittää 

- Tänään olisi kokous, mutta Perttu L. ei pääse 

- Sote-uudistuksessa ollut, että koulupsykologit siirrettäisiin maakuntien 

alaisuuteen, Psyli on tätä vastaan ja asiasta käyty keskustelua 

 

15.4 Muuta 

- Meillä on enemmän kuin yksi vaihtari!! Mutta heihin ei ole saatu vielä 

yhteyttä 
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- Olisi hyvä, että Indexin sivuilla olisi selkeämmät ohjeet vaihtareille ja 

sieltä olisi helpompi ohjautua sitten Fobian sivuille 

- Ellalla on yhteys vaihtareihin, välitetään heille Fobian ja Heidin A.:n 

tiedot  

  

16. Tiedotus ja viestintä 

- Siirretään fobsu-biisin julkaisu sitsien yhteyteen, jos sitsit siirtyy taas niin sit 

vaan julkaistaan se 

- Fuksit lisätty Fobian käyttäjän fb-kaveriksi 

- Katri tarvitsee fb-tapahtumat tapahtumista ”hallitus esittäytyy fukseille” ja 

”järjestöinfo” ensi perjantaiksi 

- Välihuomio: TYYn pj-chattiin tullut, että torstaihin mennessä tulee lisäinfoa 

tapahtumien järkkäämisestä jne. 

 

17. Emännän kuulumiset ja huone 

- Huoneen siivous 22.9 klo 10 → ja 24.9 klo 12 →  

- Emännät suunnittelee tällä viikolla ulkokahvitusta 

 

18. Hallitus ja muuta kivaa 

-     Hilla laskee mökkiviikonlopun ruoat ottaen huomioon aiemmin lähteneet 

- Hallitusesittely fukseille, valmistautukaa esittelemään pestinne ja pidetään 

hyvä hype päällä.. :) 

- Hallituslaiset alottaa pöhinän jo viideltä 

 

19. Seuraava kokous  

- 25.9 klo 10 (mukana mysteeri-Mika) etänä 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Sanotaan 2. vuosikurssilaisille, että perutaan Kirkkotien varaus kastajaisia 

varten ja ollaan ulkona ja voidaan ottaa takkiin taloudellisesti ja ollaan ulkona 

ja ollaan ulkona ja ollaan ulkona ja voi vuokrata jotain telttoja ja pystyttää 

vaikka Pubin pihalle 

- Sitova ilmottautuminen kastajaisiin ja jonkinmoinen pääsymaksu vanhoille 

(haalarimerkki ja tarjoilu?) 

- Tarjoilut turvaohjeistuksia noudattaen, ei mitään sipsipusseja mistä kaikki 

ottaa ite  

- Perttu L. sai juuri viestin Psyliltä että ei voida kotiinkuljettaa pitsoja :( 

 

 

 

21. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 14:54. 


