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Fobia ry:n hallituksen kokous 18/2020 
 

Paikka: Zoomissa 

Aika: 25.9.2020 kello 10:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Miia, Perttu L., Katri (poistui klo 11:12), Minna, Hilla, Oona, 

Marika, Ella, Sofia, Anniina ja Sanni.  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 10:02. 

 

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 

- Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi. 

 

6. Posti 

- Postia on! Kasarisitsien haalarimerkit, kirje verottajalta, Psykologi-lehti ja joku 

toinen lehti 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Hallitus esittäytyi fukseille etänä 

- Järjestöinfo oli! 

 

 

 

 

8. Talous 
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8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Fuksivastaanoton kulut 82,06e 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 190,88€ HEF Group, Kasarisitsien haalarimerkit 

 

8.3. Budjetointi  

- Emäntien kahvitus 20€  

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Kevätsitsien/kasarisitsien järjestämisestä 

→ saadaanko järjestää sitsit mäkituvalla? Max henkilömäärä 50 ja kaikki 

TYYn sisätapahtumien vaatimukset täyttyvät.  

→ alustava varauspäivä on nyt se 7.10. Sopisiko se? Kastajaiset on kuitenkin 

täysin ulkotapahtuma. 

→ virkkareiden mielipide sitsien järjestämisestä on tiivistettynä se, että 

haluttaisiin ne kovasti järjestää, ja sisätiloissa sekä mahdollisimman pian. 

Paljon ollaan nähty vaivaa niiden eteen ja esim. haalarimerkit ovat saapuneet. 

Koronatilanne sallii vielä tällä hetkellä kaiken järjestämisen ja Turussa 

ylipäänsä koronatilanne on hyvä. 

→ halutaan kuitenkin kuunnella myös muiden mielipiteitä. 

- Hallituksen mielestä voidaan järkätä Mäkituvalla. Pidetään 7.10, mutta ootetaan vielä 

TYYn ohjeet ja toivotaan ettei punanen aika jatku.  

 

 

- Toinen asia on kangaskassit! Emilian mielestä niiden vedokset on mahtavat. 

Painatusliike on Turussa ja kassit on Pure Waste (eli kierrätys)materiaalia. jos esim. 

tilattaisiin 100kpl mustia ja 100kpl valkoisia, niin kaikkien kulujen jälkeen yhden 

kassin hinnaksi tulis noin 6,25€.  

- TILATAAN!!! Virkkarit jaksaisitteko tehä kyselyn, että paljonko jäsenistöllä 

kiinnostusta? 

- Aateltiin 50kpl molempia mut ei tiedetä et oisko se liian vähän, 100kpl 

molempia taas tulis aika kalliiks kerralla eikä varastotilaa oo 

- Ja pyöristetään kassien hinta sit ylöspäin.  

 

 

Kokous tauolle, vessa ja kahvin tankkaus klo 10.20 → tauko loppuu 10:24 

 

 

 

 

10. Hyvinvointi 



 

 

 

 

 

 

Fobia ry                                                                                             Pöytäkirja 18/2020 

Assistentinkatu 7 

20014 Turun yliopisto 

- Pyöräretken piti olla tänään :( 

- Sihteeri ehdottaa retkeä Ruissalon kasvitieteellisen puutarhaan, vois olla 

yhdistettynä pyöräretkeen, tämä saa kannatusta 

 

11. Kulttuuri 

- Turku-sali päiväehdotuksia maalausiltaa varten ma 9.11 ja to 19.11 

- 9.11 ois parempi! 

- Etäelokuvailta marraskuussa! Tehdään leffaäänestys myöhemmin 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Koulutusten teemakyselyyn tullut jo yli 70 vastausta, jee!! 

- Mahdollisia aiheita syksylle: seksuaalipsykologia, itsemurhavaarassa olevan 

kohtaaminen (Selma G-L.) 

 

13. Kopo 

- Kopot ei oo kokouksessa 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Index kyseli vaellusekskulle lähteviltä mielipiteitä ekskun 

järjestämisestä (TYYn ohjeita vastaan) ja kaikki lähtijät olivat sitä 

mieltä että ekskursio pitäisi ehdottomasti järjestää. Ekskun 

perumisesta olisi koitunut myös suuret taloudelliset menetykset. 

Näistä syistä eksku päätettiin pitää (ja se on siis nyt) 

- Indexin opintovastaava ja kopo pyysivät järjestöiltä fuksien kopomailiin 

vinkkiä ja tsemppiä opinnoista selviämiseen. Esim. mitä ovat oppineet 

opinnoissaan, vinkkejä opiskeluun ja jaksamiseen vanhemmilta 

opiskelijoilta. Näitä voisi ideoida tai esim kysyä igssä tms? 

- Hallituksella ei ole antaa vinkkejä, koska elämänhallinta ei 

kasassa. Jakakaa vinkit meillekin. 

- Katri tekee kyselytarran IG:ssä 

 

- Välihuomio: Halutaan kuulla Veli-Mies tarina.. Se onkin vaan Katrin 

tulevan esikoisen nimi ja Katri on nimennyt kaikki tavaransa Veli-

Mieheksi 

 

14.2 SPOL   

- Ei oo spoleja 

 

14.3 Tupsy 

- Kokous oli, Perttu L. ei ollu siel… 

- JÄRJESTÖINFON PIDIN KUITENKIN T. PERTTU L. (perkele) 



 

 

 

 

 

 

Fobia ry                                                                                             Pöytäkirja 18/2020 

Assistentinkatu 7 

20014 Turun yliopisto 

 

14.4 Muuta 

- Vaihtari oli käyny kokeilemassa haalareita 

- Heidi A. oli kutsunut vaihtareita kastajaisiin, yks saattaa tulla 

- Perttu L. on mätsännyt tinderissä vaihtarin kanssa, mutta ei vastannu 

sen viestiin??? 

- Tilataan kolmet haalarit (koot: 1xS, 1xM, 1xL) ja hallitus maksaa niistä 

koko hinnan, Anniina infoo fukseille 

- Voitaisiin pyytää samaa hintaa kuin kv-haalareista (ne on 30-

40e) 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Veli-Miehellä ei oo asiaa 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Syyskahvitus 15.10  

- Huoneen siivous.. Ootetaan TYYn uusia ohjeistuksia ja sovitaan sitten 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Tulipa tässä kesken kokouksen mieleen, et meijän pitäs puhua niist 

ansiomerkeistä, kerätään listaa (kysellään jäsenistöltä esim. google formsilla) 

- Perttu L. tekee formssin, laitetaan myös tiedotusviestissä 

- Hallituskosiskelusta doodle, joskus lokakuussa kuitenkin 

- Syyskokous.. ei mietitä vielä se tarttee pitää vasta marras-joulukuussa 

- Joskus tulee joku hallituksen hengailuilta :) 

- Keskusteltiin hallituslaisten jatkosuunnitelmista ens kauden suhteen 

 

18. Seuraava kokous  

- Tehrään doodle 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Eeei 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 11:21 


