
 

 

 

 

 

 

Fobia ry                                                                                             Pöytäkirja 09/2020 

Assistentinkatu 7 

20014 Turun yliopisto 

 

 

Fobia ry:n hallituksen kokous 09/2020 
 

Paikka: Etänä Discordissa 

Aika: 23.3.2020 kello 10:00 

Paikallaolijat: Heidi A., Heidi I., Miia, Mira, Katri, Hilla, Oona, Marika, Vilma, Emilia, 

Ella, Sofia, Anniina, Hanna V. ja Perttu L. (saapui klo 10:42) 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 10:07. 

 

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 

- Ei tiedetä, koska ei päästä yliopistolle. 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Meillä on (Discord)Huone!!  

- Kaikki on yhä pilalla 

- Nyt on hyvisviikko!!  

 

8. Talous 

- Ruisrock-sitsaaja ei oo maksanut vieläkään?? 
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8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttäviä kuitteja. 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ei maksettavaa. 

 

8.3. Budjetointi  

- Ei budjetoitavaa. 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Virkistystoimintaa ei ole 

- Toivottavasti koronatilanne ois toukokuussa jo ohi niin virkkarit pääsis 

järkkäämään kevätsitsejä 

- Kalsarikännit Discordissa? 

 

10. Hyvinvointi 

- Hyvinvointiviikko 

- Ma: tramppaeksku, illalla jotain aamupalareseptei? 

- Ti: aamupalakuvia 

- Ke: peli-ilta discord 18-> 

- To: joku lajikokeiluvinkki, vohvelireseptin jakaminen 

- Pe: vohvelikuvia 

 

11. Kulttuuri 

- Ideoita kulttuuritapahtumista otetaan vastaan! 

- Leffailta (Netflix Party) tiistaina 7.4! 

- Studio Ghibli maratoni (Liikkuva Linna ainaki!) 

- Kirjapiiri? Vähän hankalaa kun kirjastot kiinni, mutta ehkä e-kirjoja/äänikirjoja? 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Järjestetäänkö koulutus tänä keväänä?  

- Katri B. Kriisikeskukselta oli yhteydessä Miiaan koskien koulutuspäivää 

- Meneekö päällekkäin itsemyötätuntokoulutuksen kanssa? Miia antaa 

Katri B.:lle Pauliina W.:n yhteystiedot 

- Kriisi ja trauma -etäkoulutus 

- Kysytään Sannilta, että onko Fobialla varaa ja haetaanko jotain 

tukia/saako niitä nyt 

- Miia voi kuitenkin lähteä jo suunnittelemaan koulutusta Katrin B.:n 

kanssa 

 

13. Kopo 
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- Harkkasemma järkätään 1.4 

- Puhujat tekee instastoryt ja illalla Discordissa vastaavat kysymyksiin 

- 3 puhujaa, mutta ehkä vois olla viel pari lisää? 

- Fobsut lähettäneet kopoille kysymyksiä ja kopot lähettää eteenpäin 

laitokselle, jos sieltä ei ala kuulua mitään 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Dekaani Louis C. halusi pitää jonkinlaisen kyselytunnin tiedekunnan 

opiskelijoille, jossa opiskelijat saavat kysyä kysymyksiä vallitsevaan 

tilanteeseen liittyen. Järjestämme kyselyn todennäköisesti niin, että 

jäsenistö saa lähettää Indexille kysymyksiä, jotka välitämme 

dekaanille. Dekaani kokoaa näistä sitten jonkun tiedoston 

vastauksineen jonka välitämme jäsenistölle. 

- Indexin excu suuntaa syksyllä Gdanskiin! Lisäinfoa on facebookissa ja 

ilmoittautuminen on koronan takia myöhemmin. 

- Vuosijuhlatoimikunta jatkaa toimintaansa etänä.  

- Indeksi-lehteen ei ole ilmoittautunut kirjoittajia eikä Fedarin 

päätoimittajista ollut asiaan apua. Indeksin päätoimittajan mielipide on 

että on ok, jos Fobialta ei tule tekstiä koska toiselta 

jäsenjärjestöpalstavuorolaiselta saadaan teksti. Silti olisi toki mukava 

jos joku innostuisi kirjoittamaan, olisiko jollain hallituslaisella aikaa ja 

innostusta? (Perttu L.?? Nääh t. Perttu L.) 

- Tapahtumatoimikunta tapaa myöhemmässä ajankohdassa, 

päivämäärä ilmoitettaneen kun tilanne rauhoittuu. 

- Kokouksessa on keskusteltu lähiökierroksen kiintiöinnistä ja asiasta 

vastaavat myöntävät virheensä asiassa. Seuraavassa kokouksessa 

24.3 on tarkoitus tehdä päätöksiä siitä, miten Index aikoo jatkossa 

menetellä mahdollisen kiintiöinnin kanssa jotta toimintatapa olisi reilu 

ja avoin kaikille jäsenjärjestöille. Samalla on tarkoitus päättää siitä, 

tuleeko syksylle siirtyneeseen lähiökierrokseen uusi ilmoittautuminen 

vai jääkö kevään peruuntuneeseen lähiökierrokseen ilmoittuneille 

ensisijainen osallistumisoikeus.  

- Fobian hallituksen mp: Kiintiöt ainejärjestöjen kokojen mukaan 

(vaikka niin että kaikilla järjestöillä minimimäärä, jonka pitää 

mahtua mukaan) 

- Hallituksen mp nro 2: Uusi ilmo, ei euroviisuissakaan oo ens 

vuonna tän vuoden biisejä!! 

- Aikooko Index järjestää kaikki kevään peruuntuneet 

tapahtumat syksyllä? Tietääkö Index jäsenjärjestöjen 
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tapahtumista, että aikooko kaikki pitää peruuntuneet 

tapahtumansa syksyllä? (Poor fuksit) 

 

 

14.2 SPOL   

- Huomenna SPOLin ylimääräinen kokous klo 16 

- SPOS järjestetään etänä 16.5, työn alla yhä 

 

14.3 Tupsy 

- Kaikki peruttu, vujut siirty syksylle 

- Kaikki on peruttu x2 

- Keskustelua koronan vaikutuksesta työelämään 

- Kukkien sidonta -kurssikin peruttu :( 

- Mut hei kevätkokous on ilmeisesti pakko järjestää niin se järjestetään! 

- Liikuntapäivät tänä vuonna vaan Tupsyn (viime vuonna oli Psylin) 

- Tupsy myöntää Perttu L.:n mukaan tänä vuonna enemmän 

projektirahoja, Perttu L. tarkistaa seuraavaan kokoukseen mennessä 

tämän 

 

14.4 Muuta 

- Etätutustumista muiden maiden psykalaisiin? 

- Olisi kivaa, mutta miten saadaan käytännössä toimimaan? 

- Viestiä Philippille? 

- Tai meidän vaihtareille, jotka joutui lähtemään kotiin 

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Katrille perjantaihin mennessä aina tapahtumakuvaukset (esim. 

harkkasemma jne.) 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Huone on karanteenissa :( 

 

17. Hallitus ja muuta kivaa 

- Mökkiviikonloppu 7.-9.8 on tällä hetkellä semmoinen mihin pääsee eniten 

- Lyödään lukkoon kun kaikki vastanneet (Perttu L. perkele mene 

vastaamaan) 

- Ei oo kivaa :( 

- Hilla tekee avustushakemusta 

 

18. Seuraava kokous  

- Etäkokous ma 30.3 klo 10:30 
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19. Muut esille tulevat asiat 

- Koronaaaa 

 

20. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 11:03 


