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Fobia ry:n hallituksen kokous 23/2020 
 

Paikka: Discordissa 

Aika: 19.11.2020 kello 11:30 

Paikallaolijat: Marie (poistui klo 11:40, saapui takaisin klo 11:43), Heidi I., Perttu L., 

Mira, Katri, Hilla, Oona, Marika (poistui klo 11:58 kunniamerkkikeskustelun ajaksi, 

saapui takaisin klo 12:01), Vilma, Emilia, Ella, Sofia ja Sanni (poistui klo 12:09)  

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Hilla avaa kokouksen ajassa 11:34. 

 

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 20/2020, 21/2020, 22/2020 

 

6. Posti 

- Ei oo kai? 

 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

- Syyskokouskutsut lähetetty 

- Viimeinen ig-pestiesittely on tänään (ja Perttu L.:kin teki omansa ihan ITE!! 

..no sai se Katrilta vähän apua) 

- Perttu L. unohti mennä Hämiksen eläköitymiskahveille.. 

 

 

8. Talous 

- 25 jäsenmaksua tältä vuodelta 
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- Muistetaan syyskokouksessa, että ne jotka ei oo maksaneet ei saa 

äänestää 

- Liikuntavuoron maksun kanssa hieman epäselvyyksiä, Sanni selvittelee asiaa 

 

8.1 Hyväksytään kuitteja  

- Ei hyväksyttäviä kuitteja 

 

8.2 Hyväksytään maksettavaksi  

- Ei maksettavaa. 

 

8.3. Budjetointi  

- 440€ Hallituksen kiitossitseihin 

- 1450€ Fobia-kollareihin 

- 10€ Muumilimut kurssipalauteiltaan 

 

9.  Kunniamerkkiohjesäännön muutosehdotus ja kunniamerkkien saajat  

- Nykyinen ohjesääntö: Kunniamerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on 
toiminut vähintään yhden kauden ainejärjestön hallituksessa tai hallituksen 
ulkopuolisena toimijana (SPOL-/Tupsy-vastaava), ja lisäksi toiminut 
ainejärjestön hallituksessa/toimikunnassa/tutorina tai 
kattojärjestön/ylioppilaskunnan elimissä vähintään yhden kauden. 
Kunniamerkkejä myönnetään näillä kriteereillä 0-4.  
 

- Muutetaan muotoon: Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on 
toiminut vähintään yhden kauden ainejärjestön hallituksessa tai hallituksen 
ulkopuolisena toimijana (SPOL-/Tupsy-vastaava), ja lisäksi toiminut 
ainejärjestön hallituksessa/toimikunnassa/tutorina tai 
kattojärjestön/ylioppilaskunnan elimissä vähintään yhden kauden. 
Kunniamerkkejä myönnetään näillä kriteereillä 0-10.  
 
Marika poistui kunniamerkkien myöntämiskeskustelun ajaksi. 

- Päätetään myöntää kunniamerkki myös Marikalle syyskokouksessa. 
 

10. Virkistystoiminta: 

- Hallituksen kiitossitsit Mäkitupatalolla 3.12 

- Virkkarit päättää teeman 

- Juomapolitiikka - katotaan niin että riittää molemmille sitseille (jos 

jäsenistölle järkätään myös) 

- Secret santa, Katri ja Anniina organisoi, Perttu L. lupas kans auttaa, 

budjetti 7€, arvotaan etukäteen että kelle kukin ostaa 

- Jodeliin oli tullut kysely sitsien järkkäämisestä. 

- Hallituksen mielestä virkkarit voi järkätä sitsit fobsuille jos haluaa, 

jäsenistöltä on kuitenkin tullut palautetta että ois kiva 

 

11. Hyvinvointi 
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- Liikuntavuoroihin ennakkoilmoittautuminen  

- Postikorttikeräys 

- Huoneella on keräysboksi 

- Kuvia fobsujen tekemistä korteista Instaan 

- Hilla ja Perttu L. menee luovuttaa verta joku päivä ja ilmottaa siitä 

Puskiksessa 

 

12. Kulttuuri 

- Kulttuuri on joululomalla :) 

 

13. Työelämä ja koulutus 

- Eeeei oo 

- Tupsylta ei oo haettu avustuksia tälle vuodelle! 

 

14. Kopo 

- Etäopiskelukyselystä:  

- Yhteenveto tuloksista ainejärjestötoiminnan osalta Muut-kansiossa 

yhteisessä drivessa!  

- Tehdään kopojen kanssa yhteenveto tuloksista, joka lähetetään 

laitoksen hlökunnalle → jaetaan myös hallitukselle 

- Yleisesti ottaen vastauksissa ilmenee isona teemana mm. 

vuorovaikutteisuuden ja vertaistuen puute, motivoitumisen vaikeus 

- Miten/Mitä viestitään fobialaisille kyselyn loppumisesta/tuloksista 

tms.?? Ideoita? 

- Kerrotaan mitä teemoja nousi esille ja mistä ollaan juteltu 

henkilökunnan kanssa ja mitä ollaan tekemässä 

- Linkataan myös anonyymi palautelomake vielä samaan 

sähköpostiin 

 

15. Ulkosuhteet (& KV) 

15.1 Index  

- 30.11. Indexin syyskokous klo 17 Edu1 ja Zoomissa. Tyrkkytekstejä 

saa lähetellä jos kiinnostelee! 

- Huom!! Pidetään kokous Fobian syyskokouksen jälkeen, mutta 

ennen Indexin syyskokousta, jotta saadaan myönnettya 

uudelle Index-vastaavalle valtakirja 

- 1.12 Joulubingo Zoomissa  

- 3.12. Tonttusuunnistus kello 16. Ryhmät kiertää etsimässä vihjeiden 

avulla kadonneita tonttuja ja suorittavat heiltä saamiaan tehtäviä. 

Tapahtuma on ilmainen ja osallistujat saa haalarimerkin!  

- Pauliina tuuthan meidän kiitossitseille ku ne on samana 

päivänä!! 

- 11.12. Kiitostapahtuma Osiksella. Ennakkoilmoittautuminen tulossa!  
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15.2 SPOL   

- Muistakaa gradukonffa lauantaina kello 13! 

- Perttu L. tee teksti  

- SPOLin sähköpostit ei ilmeisesti mee enää roskapostiin! Jee 

 

15.3 Tupsy 

- Ei oo mitää asiaa 

- Kukkakursseja järkätään vielä, Emilia on ollu ja oli kuulemma hauskaa 

:) 

 

15.4 Muuta 

- Ei oo 

  

16. Tiedotus ja viestintä 

- Harkkapaikkawiki löytyy fobian drivestä muuta-kansiosta 

- Kommentit ja korjausideat seuraavaan kokoukseen mennessä 

 

17. Emännän kuulumiset ja huone 

- Jouluvastaanotto tulossa, myydään taas kangaskasseja ja haalarimerkkejä 

- Huoneen käyttö 

- Alotetaan siivous ensi viikolla 

- Mukit lukkojen taakse, käydään kioskikamat läpi 

- Tarkoitus siis olis että jäsenistö pääsee Huoneelle kun se on siivottu 

eli ensi vuoden puolella 

- Keväällä sit vois pitää jotain Huonepäivystyksiä 

 

18. Hallitus ja muuta kivaa 

- Sitsit 3.12. Mäkitupatalolla!!!!  

- Muistakaa ilmota jos ootte tulossa paikalle syyskokoukseen 

- Ei saa laittaa Paavon päälle pyyhettä 

 

19. Seuraava kokous  

- Dyydel? Dyydel. Pidetään kuitenkin ennen tai viimeistään 30.11 

 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Ei oo 

 

21. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetään 12:57 


