
Fobia ry:n kevätkokous 2020 

 

Paikka: Zoom, linkki jaettu sähköpostilla jäsenistölle 

Aika: 20.5.2020 klo 16:00 

Paikalla: Oona, Hilla, Anniina, Emilia, Hanna V., Hanna-Kaisa A., Heidi A., Ella, Roosa V., 

Perttu L. (poistui klo 16:44, palasi klo 16:50), Sanni, Katri, Sofia, Miia, Heidi I., Pauliina, 

Marika, Marie, Piia P., Vilma (saapui klo 16:06) 

 

1. Kokouksen avaus 

Hilla avaa kokouksen ajassa 16:04 

 

2. Kokouksen virkailijoiden valinta 

Valitaan puheenjohtajaksi Pauliina. 

Valitaan sihteeriksi Oona. 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hilla ja Marika. 

Valitaan ääntenlaskijoiksi Marie ja Anniina. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle eli kutsu on lähetetty jäsenistölle 

vähintään viikkoa ennen kokousta.  Eduskunnan hyväksymän poikkeuslain 

yhdistyslaista poikkeamiseen nojalla, on yhdistyksen kokoukseen osallistuminen 

etänä tässä tilanteessa mahdollista, vaikka yhdistyksen säännöt eivät sitä sallisikaan. 

Todetaan siis kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely 

 Sanni esitteli vuoden 2019 taloudellisen selvityksen ja tuloslaskelman. 

 Perttu L. esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen. 

 Muutoksia 2019 toimintakertomukseen:  

- Lisättiin kohtaan “Hallitustoiminta”: Kesken hallituskauden yksi hallituksen jäsen ja yksi 

toimihenkilö lähtivät vaihtoon ja heidän tilalleen hallitus valitsi uudet jäsenet hoitamaan 

heidän pestejään. 



- Korjattiin kohtaan “Hallitustoiminta”: Jäseniä vuoden 2019 hallitukseen rekrytoitiin 

lokakuussa → Jäseniä vuoden 2020 hallitukseen rekrytoitiin lokakuussa 

- Lisättiin kohtaan “Edunvalvonta”: Loppuvuodesta Fobian hallitus teki yhdessä SPOL:n 

kanssa kannanoton yliopiston harjoittelutuen epäkohdista. →  Loppuvuodesta Fobian 

hallitus teki yhdessä SPOL:n kanssa kannanoton yliopiston harjoittelutuen 

epäkohdista ja kopo osallistui Psykonetin selvitykseen osaamistavoitteiden 

toteutumisesta eri yliopistoissa. 

- Korjattiin kohtaan “Hyvinvointi”: Tämän lisäksi Fobialla oli oma liikuntavuoro syksyllä 

yhdessä Katkon kanssa. → Tämän lisäksi Fobialla oli liikuntavuoro syksyllä yhdessä 

Katkon kanssa. 

- Korjattiin kohtaan “Juhlat”: Toisen vuoden opiskelijat järjestivät perinteiseen tapaan 

Fobian omat Kastajaiset syyskuussa Aurinkolahdessa. → Toisen vuoden opiskelijat 

järjestivät perinteiseen tapaan Fobian omat Kastajaiset lokakuussa Aurinkolahdessa 

teemalla Haluatko tosi-tv -tähdeksi. 

- Korjattiin kohtaan “Juhlat”: Fobia tuki osaa edellä mainituista tapahtumista 

taloudellisesti. → Fobia tuki edellä mainittuja tapahtumia taloudellisesti.  

 

6. Toiminnantarkastajien lausunto edellisen vuoden toiminnasta 

Esitellään toiminnantarkastuskertomus vuodesta 2019. Erityisinä huomioina 

hallituksen sääntöjen vastainen menettely hallituksen jäsenten erottamisessa ja 

uusien valitsemisessa kesken kauden ilman yhdistyksen kokousta. Katsottu 

kuitenkin, että menettelyllä ei tahallisesti olla loukattu yhdistyslakia, joten 

toiminnantarkastajat suosittelevat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä edellisen 

vuoden hallitukselle. Perttu L. antoi kokouksessa vielä vastineen syistä miksi näin 

päädyttiin toimimaan; huolimattomuusvirhe ja jäsenistön vähäinen kiinnostus 

pesteihin syksyllä. 

 

7. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä tili- ja 

vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimikauden hallitukselle 

 Vahvistetaan vuoden 2019 tilinpäätös. 

 Vahvistetaan vuoden 2019 toimintakertomus muutoksin. 

 Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle. 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

- Hallitus on pohtinut sääntömuutosta, jossa sallittaisiin kokoukseen osallistuminen 

etänä muulloinkin kuin poikkeusolosuhteissa. 



- On pohdittu myös sitä, että hallitus voisi päättää toimijoista muutenkin kuin 

yhdistyksen kokouksissa. 

- Hallitus jää pohtimaan näitä muutoksia ja ottaa ne mahdollisesti uudestaan esille 

syyskokouksessa 

  

 

9. Kokouksen päättäminen 

 Päätetään kokous ajassa 17:32. 


