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Fobia ry:n hallituksen kokous 19/2020 
 

Paikka: Discordissa 

Aika: 8.10.2020 kello 18:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Marie, Miia, Katri, Oona, Emilia (saapui klo 18:27), Anniina, 

Sanni, ja Hanna V. (saapui klo 18:13).  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Anniina avaa kokouksen ajassa 18:07. 

 

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 

- Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi. 

 

6. Posti 

- Ei kai? 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Kasarisitsit oli! Oli hauskaa, kiitos virkkarit <3 

- Kastajaisia siirrettiin 

- On raskasta. 

 

 

8. Talous 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Varmaan olis, mutta ei oo vielä (sitseiltä). 
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8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- 152,88€ HEF Group Oy, Kastajaisten haalarimerkit 

 

8.3. Budjetointi  

- Kangaskassit 1000e 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Virkkarit oli kasarisitseillä laulunjohtajina :) Ja sitseistä tuli positiivista 

palautetta! 

- Syyssitsien kohtalo vielä kysymysmerkki, ei ainakaan pidetä 22.10, ehkä 

marraskuussa. Jos menee ens vuoteen niin virkkarit haluais auttaa sit ens 

hallituksen virkkareita järkkäämään, jotta sais järkätä edes yhdet kunnon 

sitsit. 

- Vilma välittää kasarisitsien kuitit Sannille 

- Emilia hakee kangaskassit ja katsoo miltä he näyttää. Syyskahvituksen 

yhteydessä vois myydä niitä! Vois tehdä Mobilepaylla oman QR-koodin niille. 

 

Siirrytään kohtaan 13. 

 

10. Hyvinvointi 

- Liikuntavuorot jatkuivat keltaisen ajan jälkeen, paikalla vain kaksi katkolaista  

- Liikuntavuoroista tullut CampusSportilta kyselyä laskutuksesta 

- Annetaan suoraan Sannin osote 

- Onko taloudenhoitajan kannalta väliä pyydetäänkö lasku suoraan 

kahdessa osassa (Fobialle ja Katkolle erikseen) vai onko helpoin, että 

lasku meille ja me laskutetaan Katkolta? Miten nää on tehty? → Ei oo 

välii, viime vuonna Fobia makso ja sit Katko makso Fobialle takas 

- Muita asioita, joihin Marika kaipailisi mielipiteitä löytyy hallituschätistä, osaa 

voidaan miettiä seuraavissakin kokouksissa sillee et Marika on ite paikalla, 

mutta syysretkestä pitäisi päättää nyt 

- Hallituksen mielestä voi hyvinkin järkätä joku pe. Siihen pyöräretkeen 

voi sit yhdistää sen kasvitieteellisen satoi tai ei! Kokouksessa olevilla 

ei kykyä osallistua järkkäämiseen, mutta keskustellaan enemmän sit 

kun pvm sovittuna! Ja ei paineita järkkäämisestä!! <3 Lajikokeiluja vois 

katsoa marraskuussa, jos korona ja Marikan jaksaminen/aikataulut 

sallii :) Muuten mieluiten ulkotapahtumia. 

 

11. Kulttuuri 

- Ei oo 
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12 Työelämä ja koulutus 

- Miia etsii puhujia koulutukseen, ei muuta tiedotettavaa 

 

Palataan kohtaan 9. 

 

13. Kopo 

- Abipäivä 6.11., Miia menee esittelemään psykaa 

- Moodlesta poistetaan vanhoja kursseja 

 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Pyöräretki Pomponrahkaan 12.10 

- Halloweenix-rastikierros 21.10. Pääseehän jotkut Fobialaiset pitämään 

rastia? Voisi ideoida myös rastin teemaa ja toteutusta. Ajatus siis että 

rasti olisi jollain tapaa halloweenteemainen. Tapahtumaan 

ilmoittaudutaan 5 hlö tai pienemmissä porukoissa tai yksin (pienempiä 

porukoita yhdistellään). Avoin myös muille kuin Indexläisille. 

- Hallituslaisista ainakin Sanni, Katri, Anniina pääsee (ois kiva et 

muitakin tulis!). Huispaus vois olla rastina 

- Hallitusviettely 26.10 Proffan kellarissa 

 

14.2 SPOL   

- SPOLskis ens viikon la! 

- Turussa ei oo missään harkkapaikoilla sopimusta vaan Turun 

yliopiston kanssa (tiedoksi SPOLin seuraavaan kokoukseen) 

- Gradukonffaan tarvitaan vielä puhujia 

 

14.3 Tupsy 

- Ei Tupsya tai Perttu L.:ää 

 

14.4 Muuta 

- Ei oo.  

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Katri muista uusia webhotelli lokakuussa t. Entinen tiedotusvastaava ja 

nykyinen sihteeri 

- Syyskahvituksille tarttee jonkun kirjotelman tiedotusviestiin 
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16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Syyskahvitukset 15.10 joskus 14-15 aikoihin 

- Huoneen järkkääminen? Yhdistetään joulusiivoukseen eli joskus marras-

joulukuussa 

- Klinikalla olevilla kulkuoikeus Huoneelle 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Hallituksen virkistäytyminen - Sanni ottaa koppia 

- Esim. keilailu 

- Arki-illat ja viikonloput 

- Katri ottaa koppia kokous-doodleista 

- Hallituskähmintä lokakuun loppu/marraskuun alku esim. vko 44, 45 - Katri 

tekee tästäkin doodlen 

 

18. Seuraava kokous  

- Katri tekee doodlen, ei ens mut sitä seuraava viikko (ja sitä seuraava) 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Haleja ja jaksamista kaikille hallituslaisille <3  

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 19:19. 


