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Fobia ry:n hallituksen kokous 21/2020 
 

Paikka: Discordissa 

Aika: 4.11.2020 kello 16:30 

Paikallaolijat: Heidi A. (poistui klo 17:46), Marie, Perttu L. (saapui klo 16:35, poistui 

kunniamerkkikeskustelun ajaksi 17:50-17:59), Katri, Minna (saapui klo 16:36, poistui 

klo 17:58), Hilla, Oona, Vilma, Ella (saapui klo 16:40), Sofia, Anniina, Sanni ja Hanna 

V. + Saku (ei oikeasti paikalla, kommunikoi röyhtäyksillä) 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 16:33. 

 

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 

- Ehkä jossain Edulla? 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Syysretkellä oli yhteensä 8 reipasta pyöräilijää säästä huolimatta! 

- Hallituskosiskelu pidettiin ja hallitustoiminnasta kiinnostuneita oli paljon 

- Vilma ja Emilia oli esittelemässä psykaa lukiolaisille 

- Etäopiskelukysely lähetettiin jäsenistölle  

 



 

 

 

 

 

 

Fobia ry                                                                                             Pöytäkirja 21/2020 

Assistentinkatu 7 

20014 Turun yliopisto 

 

 

8. Talous 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- 66,56€ Katri, Webhotellin maksu 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ei maksettavaa. 

 

8.3. Budjetointi  

- Maalausillan tarvikkeet 80e 

 

9.  Virkistystoiminta: 

- Hallitussitsit? Vois olla kiva esim joulukuussa! 

 

10. Hyvinvointi 

- Ei hyvinvointia 

 

11. Kulttuuri 

- Maalausilta 9.11 - ilmonneita tällä hetkellä 12 

- Ideoita tarvikkeista? Vesivärejä, akryylimaaleja (Tokmannista saa 

edullisesti) 

- Sanni ottaa maalaustarvikkeita kotoa 

 

12 Työelämä ja koulutus 

- Ei kuulu mitään? 

 

13. Kopo 

- Fobian etäopiskelukyselyä käsiteltiin oppiainekokouksessa 

- Opiskelijat toivoneet parempaa yhteydenpitoa, mutta proffat hukkuu 

sähköposteihin muutenkin ja opiskelijoiden viestit jää sinne tulvan alle 

- Yhteydenotto Moodlen kautta? Zoom-hengaus luentojen jälkeen? 

- Henkilökunta kokenut hybridimallin vähän työlääksi, jos luentoja tms. 

ei mahdollista pitää niin lukupiirit vois olla yks mahis 

- Among Us:ia henkilökunnan kanssa (henkilökunnan ehdotus)?????? 

Yhteiset etäpikkujoulut, akateemiset aamukahvit, tms? Kuulostaa 

hauskalta! Voitaisiin jakaa linkki Fobian Discord-huoneelle 

- Noin 60 fobsua vastannut tähän mennessä kyselyyn 

- Yleinen koonti jäsenistölle ja henkilökunnalle vastauksista (kopot ja 

Sanni tekee yhdessä) 

- Opiskelijoilta tullut tiedustelua mahdollisuudesta koota ylös (esim. 

materiaalipankkiin) harjoittelupaikkatietokantaa ensi vuoden paikoista 
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- Tästä vois tehdä docsin/google sheetsin materiaalipankkiin (jos 

mahollista) jota opiskelijat voi päivittää itse, Katri selvittää! 

- Mihin on hakenut ja milloin (kevät/syksy), kehen ottanut yhteyttä ja 

mitä on vastattu? 

- Ei kerätä sinne tarkkoja yhteystietoja mut fobsut vois ite ilmottaa 

hakeneensa jotain paikkaa ja heidän kautta vois sit saada yhteystiedot 

- TYYn kannanotto kevään opetusjärjestelylinjauksen tulkinnasta (liittyy 

hybridimalliin) 

- Päätämme allekirjoittaa kannanoton 

- Jos alotetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteydenpito akateemisilla 

aamukahveilla (esim kerran kuussa) ensi vuoden alusta ja sitten katsotaan et 

mihin riittää kiinnostus, kopot vie asian eteenpäin seuraavassa 

oppiainekokouksessa joulukuussa 

 

14. Ulkosuhteet (& KV) 

14.1 Index  

- Indexin tekemässä etäopiskelukyselyssä tuli tosi monilta fukseilta 

esiin, että he eivät koe, että yliopistossa oleminen näkyisi kauheasti 

heidän arjessaan, ja kaivattaisiin jotain pienryhmätoimintaa ja 

sosiaalisia kontakteja. Tuli esiin ehdotus, että ainejärjestöjen tuutorit 

(tai muut innokkaat henkilöt) voisi yrittää ehdottaa/koordinoida 

fukseille jotain pieniä lukupiiriporukoita, olisiko meidän tuutoreilla 

tähän innostusta? Mietittiin että jos pieni sama porukka fukseja tapais 

esim. maskit päällä kerran viikossa niin olisi varmaan suht 

koronaturvallista. 

- Fobian sisällä ainakin voisi järkätä jotain, ja tuutorit on jo 

järkkäilleet fukseille peli-iltaa 

- Onko fuksien kursseilla ohjeistettu pitämään mitään 

lukupiirejä? Ainakin keväällä voisi integroida kursseille lukupiirit 

vaikka ne ei normaalisti oiskaan osa kurssisuunnitelmaa, eikä 

niiden tarttis tuoda ylimääräistä työtä henkilökunnalle 

- Vanhempien opiskelijoiden ja fuksien yhteiset lukupiirit? Pääsis 

integroitumaan Fobiaan ja vanhemmat opiskelijat pääsis 

tapaamaan fuksit - Koronakummit keväälle? <3 (Hillan 

ehdotus, laitetaan tää myös ympäripyöreästi tosuun) 

 

14.2 SPOL   

- Vuoden psykologian opiskelija -äänestys. Fobian ehdokas on.... 

*rumpujen pärinää* PERTTU L.!! (taputuksia ja hurraahuutoja) - 

teemana yhteisöllisyyden edistäminen 
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- Hanna V., Heidi I. ja Perttu L. hoitaa Pertun ylistyskirjeen 

kirjoittamisen (tai Perttu kirjoittaa ja Hanna ja Heidi muistuttaa 

päivittäin) 

 

14.3 Tupsy 

- Ei mitää kerrottavaa 

 

14.4 Muuta 

- Ei oo  

  

15. Tiedotus ja viestintä 

- Katri uusi webhotellin 

- Pöytäkirjoja tulee nettisivuille viikonloppuna 

- Instaesittelyt alkaneet, Katrin tän päivän jouluvideo oli huikee 

 

16. Emännän kuulumiset ja huone 

- Uusia tuotteita kioskiin? Toivottu sokeritonta tarjottavaa 

- Osa kioskituotteista menossa vanhaksi, käydään läpi joulusiivouksen 

yhteydessä 

- Kaikilla jäsenillä pitäis olla nyt arkisin pääsy Huoneelle 

 

17. Fobian kunniamerkkien myöntäminen syyskokouksessa 

- Kunniamerkkien myöntämiseen pyydetty ehdotuksia jäsenistöltä kyselyllä 

- Ehdotettu Perttu L., Pauliina W., Piia P, Marika O., Hanna-Kaisa A., Susanna 

A.  

- Perttu L. poistui keskustelun ajaksi 

- Marikalle ja Pertulle ei kannata myöntää nyt, koska molemmat saa 

automaattisesti (ovat olleet 3 vuotta Fobian hallituksessa) 

- Päätetään myöntää kunniamerkit seuraaville: Pauliina W., Piia P., Hanna-

Kaisa A., Susanna A.  

- Välitetään näille henkilöille viesti, että osallistuu syyskokoukseen 

 

18. Hallitus ja muuta kivaa 

- Toimintasuunnitelman laatiminen ja budjetti, ois hyvä siis kokoustaa ennen 

syyskokouskutsun lähettämistä, niin että nää on sit kans hyväksytty 

kokouksessa. 

 

 

19. Seuraava kokous  
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- Pe 13.11 klo 14 (käydään läpi tosua eli kaikki käy tähän mennessä oman 

osionsa läpi!!) 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Hallituksen virkistäytyminen ensi tiistaina klo 18!! <3 

 

21. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 18:07 


