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Fobia ry:n hallituksen kokous 01/2021 
 
Paikka: Etänä Zoomissa 
Aika: 13.1.2021 kello 17:30 
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B., Maria, Martiina, Anniina (poistui hetkeksi noin 
kello 17:56), Aliina, Titta, Ella J. (poistui hetkeksi noin kello 19:11), Sofia K., Jenni, 
Peppi, Vilma, Emilia, Ella T., Sofia U., Liina, Sanni, Viivi, Hanna V., Saara  
 
Esityslista 
 

1. Kokouksen avaaminen  
Titta avaa kokouksen ajassa 17:32. 
 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  
 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 
3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta  

Valitaan puheenjohtajaksi Titta. 
 

3.2. Kokouksen sihteerin valinta  
Valitaan sihteeriksi Peppi. 
 

3.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hanna V. ja Maria. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista. 
 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
Ei pöytäkirjoja tarkistettavaksi. 
 

6. Posti 
Huoneella on kuulemma kirje Fobialle ja se pitäisi hakea. 
Lisäksi sovitaan, että jos joku sattuu käymään pubilla, käy samalla 
katsomassa postin 2. kerroksesta. 

 
7. Ilmoitusasiat ja muistelot 

8.12.2020 oli 1. järjestöfoorumi, johon osa hallituksesta osallistui. 
Mahdollisesti tulossa lisää koulutuksia myös muille pesteille myöhemmin. 
Perehdytyksen oli saanut suurin osa hallituslaisista, mutteivät kuitenkaan 
kaikki. 
Drive-tunnusten osalta neuvottiin ottamaan yhteyttä Tittaan, jos ongelmia 
ilmenee. 
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Puheenjohtajisto kertoi tapaavansa dekaanin 20.1. ja 
keskustelevansa ainakin koronatilanteesta. 
Koronavalo pysyy edelleen punaisena yliopiston tiedotuksen mukaan.  
Tupsyn tutustumisilta oli kuulemma 12.1. 
 

8. Talous 
Tupsylta odotetaan vielä päätöstä viime vuoden avustuksesta. Se saadaan 
todennäköisesti 26.1. Sen jälkeen saadaan tilinpäätös. 
Lähiaikoina tulossa pankkitapaaminen, johon puheenjohtaja, emäntä ja toinen 
virkkareista osallistuu. Ajankohta varmistuu pian.  

 
8.1. Hyväksytään kuitteja  

Ei hyväksyttäviä kuitteja. 
 

8.2. Hyväksytään maksettavaksi  
● 1424,00€ Hämeen Nimituote Ky, Fobia-colleget. (Maksettu 2020) 
● 1552,50€ Pukuteollisuus Oy, Haalarit 2020. 

 
8.3. Budjetointi 

Ei budjetoitavaa. 
 

9. Hallituksen järjestäytyminen 
Titta toimii järjestön puheenjohtajana, Vilma varapuheenjohtajana, Peppi 
sihteerinä ja Saara taloudenhoitajana. 
 
Muutoin hallitus järjestäytyy seuraavasti: 
Tiedotus- ja kotisivuvastaava: Sanni 
Koulutuspoliittinen vastaava: Liina, varajäsen Heidi A. 
Virkistysvastaavat: Jenni ja Viivi 
Kulttuurivastaava: Ella T., varajäsen Sofia K. 
Liikunta- ja hyvinvointivastaava: Anniina, varajäsen Emilia 
Koulutus- ja työelämäekskuvastaava: Martiina 
Ulkosuhde- ja kansainvälisten asioiden vastaava: Aliina 
Emäntä: Ella J. 
Index-vastaava: Maria 
 
Hallituksen ulkopuolella toimivat vuonna 2021: 
SPOL-vastaavat: Heidi I. ja Hanna V. 
Tupsy-vastaava: Sofia U. 
Feedbackin päätoimittaja: Annina B. 

 
Lisäksi valitaan: 
Ympäristövastaava: Ella J. 
Yhdenvertaisuusvastaavat: Ella T. ja Sofia K. 
Tuutorivastaava: Aliina 
Alumnivastaava: Sofia U. 
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Auskuvastaava: Sofia K. 
 

10. Nimenkirjoitusoikeuden siirtäminen 
 

10.1. Nimenkirjoitusoikeudet 
Uudet nimenkirjoittajat ovat sääntöjen mukaisesti Titta 
(XXXXXXXXXXX) (puheenjohtaja), Vilma (XXXXXXXXXXX) 
(varapuheenjohtaja), Saara (XXXXXXXXXXX) (taloudenhoitaja) ja 
Peppi (XXXXXXXXXXX) (sihteeri). 
 

10.2. Tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen Fobia ry:n tilille 
Yhdistyksen tilit ovat XXXXXXXXXXXXXXXXXX ja 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Tilin XXXXXXXXXXXXXXXXXX käyttöoikeudet ja 
verkkopankkitunnukset päätettiin poistaa seuraavilta vuoden 2020 
hallituksen jäseniltä: Hilla M. (XXXXXXXXXXX), Sanni V. 
(XXXXXXXXXXX), Ella T. (XXXXXXXXXXX) ja Emilia T. 
(XXXXXXXXXXX). 
 
Tilin XXXXXXXXXXXXXXXXXX käyttöoikeudet ja 
verkkopankkitunnukset päätettiin myöntää vuoden 2021 hallituksen 
jäsenille: Titta (XXXXXXXXXXX) (puheenjohtaja), Saara 
(XXXXXXXXXXX) (taloudenhoitaja), Ella J. (XXXXXXXXXXX) 
(emäntä) ja Jenni (XXXXXXXXXXX) (virkistysvastaava). 
 
Tiliin XXXXXXXXXXXXXXXXXX liitettävä Visa Debit Online -kortti 
(entinen Visa Electron) tilataan Ella J.:lle ja Jennille. Kortin nosto- ja 
maksurajaksi määrätään 500 euroa. 
 
Tilin XXXXXXXXXXXXXXXXXX käyttöoikeudet ja 
verkkopankkitunnukset päätettiin poistaa seuraavilta vuoden 2020 
hallituksen jäseniltä: Hilla M. (XXXXXXXXXXX), Sanni V. 
(XXXXXXXXXXX), Ella T. (XXXXXXXXXXX) ja Emilia T. 
(XXXXXXXXXXX). 
 
Tilin XXXXXXXXXXXXXXXXXX käyttöoikeudet ja 
verkkopankkitunnukset päätettiin myöntää vuoden 2021 hallituksen 
jäsenille: Titta (XXXXXXXXXXX) (puheenjohtaja), Saara 
(XXXXXXXXXXX) (taloudenhoitaja), Ella J. (XXXXXXXXXXX) 
(emäntä) ja Jenni (XXXXXXXXXXX) (virkistysvastaava). 
 
 

11. Virkistystoiminta 
Ei ilmoitusasioita. 
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12. Hyvinvointi 
Hyvinvointiviikon ajankohtaa pohdittiin maaliskuulle, mutta päätettiin 
palata tarkempaan ajankohtaan seuraavassa kokouksessa. 
Liikuntavuoro on varattuna keväälle samaan aikaan kuin ennenkin, mutta se 
on toistaiseksi peruttu koronan takia. Kun vuoro jatkuu, ilmoitetaan asiasta.  
Alustavasti suunniteltiin lähiaikoina pulkkamäkireissua tai 
luistelu-/kävelyretkeä, esim. Littoistenjärvellä, jos lumi pysyy maassa. 
Lisäksi voisi järjestää jonkinlaisen laskiaistapahtuman laskiaisvastaanoton 
yhteyteen. 
Hyvinvointivastaavat myös tekevät lajikyselyn ja lähettävät sen lähiaikoina. 
 

13. Kulttuuri 
Kulttuuritapahtumia haluttaisiin mahdollisuuksien mukaan järjestää 
lähitapahtumina rajoitusten salliessa, mutta mahdollisia etätapahtumia 
mietitään myös. 
 

14. Työelämä ja koulutus 
Päätettiin, että työelämäeksuja ei ole pakko järjestää kahta lukukaudessa. 
Jos eksku järjestetään, niin se on etänä. 
Mahdollisesti järjestetään myös koulutusta etänä. 
Hyödynnetään viime syksyn kyselyn tuloksia ekskukohteita ja koulutusaiheita 
mietittäessä.  
 

15. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta 
On huomattu, että monesta keväällä järjestettävästä kurssista puuttuu vielä 
vastuuopettaja ja/tai aikataulu. Kopot selvittävät asiaa.  
 

16. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys 
 

16.1. Index  
Entinen Index-vastaava oli ehdottanut myös Fobialle vakituista aikaa 
kokoustaa. Päätimme käsitellä asiaa seuraavan kokouskerran 
sopimisen yhteydessä.  
Samassa oli kehotus siitä, että Indexin tapahtumien rastikierroksille 
kannattaa sopia tarvittavat ihmiset hyvissä ajoin ja varmistaa, että 
heitä on tarpeeksi.  
 

16.2. SPOL  
Yhdistyksen kokous ja uuden hallituksen järjestäytyminen on 
lauantaina 23.1. klo 17. 
SPOL-semma on lauantaina 30.1. klo 13 ja teemana itsemurhat. 

 
Psylin opiskelijayhteistyön seminaari järjestetään etänä lauantaina 
13.2. kello 12-15.30. Tästä pitäisi tulla tarkempaa tietoa pian. Sinne 
myös toivotaan Fobialta edustamaan puheenjohtajaa tai -johtajistoa ja 
kopoa.  
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Psykologi-lehden opiskelijakirjoitusvuoro on Fobialla ja sen 
deadline on 8.2 ja aiheena psykologityö. 
 

16.3. Tupsy 
Ei vielä ilmoitettavaa, ensimmäinen kokous on 25.1. 
 

16.4. Muuta 
Fuksien haalaritilauksessa oli ylimääräisiä hankittu vaihtareille, joiden 
hinnaksi sovittiin 20€/kpl ja koot ovat S,M ja L. 
 

17. Tiedotus ja viestintä 
Hallituksen sähköpostilista on päivitetty. 
Nettisivuille täytyy päivittää paljon juttuja, mm. uusi hallitus. Uudet kuvat 
otetaan itse, fobiacollari/-huppari päällä, valkoista taustaa vasten. Ne 
lähetetään Sannille 22.1. mennessä sähköpostiin. 
Halutaan ig-esittelyt ja niitä pohditaan tarkemmin ensi kokouksessa. 
Nettisivuille täytyy päivittää myös: vuoden 2019 ja 2020 kevät- ja 
syyskokouspöytäkirjat ja uusi toimintasuunnitelma. 
Tiedotusvastaava lupasi välittää mindfulness-kyselyn jäsenille. 
Lisäksi Google kalenteri otetaan käyttöön ainakin tapahtumien osalta. 
 

18. Emännän kuulumiset ja Huone 
Emäntä käy huoneella ensi viikolla tsekkaamassa tilanteen. 
 

19. Hallituksen sisäiset asiat 
Sisäisessä viestinnässä päätettiin käyttää kahta Whatsapp-ryhmää: 
virallista&vapaamuotoista. 
Pohdittiin myös ideoita mitä yhdessä voisi tehdä.  
 

20. Muut esille tulevat asiat 
Kummitoimintaa mietitään seuraavassa kokouksessa. 
Myös tarvetta järjestää toimikuntia pohditaan myöhemmin, esim. 
kopotoimikunta. 
 

21. Seuraava kokous  
Vilma tekee kyselyn löytyisikö kaikille sopivaa vakkari aikaa. 
Seuraava kokous pidetään ensi viikolla keskiviikkona 20.1. klo 16:00. 
 
 

22. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään ajassa 19:43. 

 

 


