
Fobia Ry:n syyskokous 2020 
 

Paikka: Pub2 

Aika: 23.11.2020 klo 17:00 

Paikalla: Oona, Anniina V., Sanni, Vilma (poistui klo 19:08), Pauliina (poistui klo 

20:15), Hilla M., Heidi I., Emilia (poistui klo 20:12), Susanna A., Peppi S., Titta J., 

Hanna V., Marika, Hilla H., Marie, Ella J., Maria P. (poistui klo 20:10), Minna, Miia 

(poistui klo 19:08), Viivi V., Annina B. (poistui klo 20:16), Sofia U., Sofia K., Martiina 

H., Heidi A., Aliina H., Jenni L., Sara F., Anniina H., Liina V., Ella T., Maria H., Perttu 

L., Heidi H. (poistui klo 19:30), Saara V., Helmi P. (saapui klo 17:13, poistui klo 

20:16) 

 

Osallistuminen paikan päällä ja etänä. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Hilla M. avaa kokouksen ajassa 17:09. 

 

2. Kokouksen virkailijoiden valinta 

Valitaan Hilla M. kokouksen puheenjohtajaksi. 

Valitaan Oona kokouksen sihteeriksi. 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sanni ja Perttu L. 

Valitaan ääntenlaskijoiksi Anniina V. ja Marika. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen 

syyskokousta ja koska muita ehtoja laillisuudelle ja päätösvaltaisuudelle ei ole, 

todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista. 

 



5. Vuoden 2021 tulo- ja menoarvioiden ja toimintasuunnitelman käsittely 

sekä jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudet 

Hilla M. esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman. 

 

Muutetaan toimintasuunnitelmista seuraavia kohtia: 

“Perinteisiä yhteisiä tapahtumia, kuten Sairaita sitsejä (yhteistyössä terveydenhoitoalan 

ainejärjestöjen kanssa) sekä Terapiasitsejä (yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin 

psykologian ja logopedian ainejärjestöjen kanssa) pyritään jatkamaan mahdollisuuksien 

mukaan.” → “Perinteisiä yhteisiä tapahtumia, kuten Sairaita sitsejä (yhteistyössä 

terveydenhoitoalan ainejärjestöjen kanssa) sekä Terapiasitsejä (yhteistyössä Turun yliopiston 

ja Åbo Akademin psykologian ja logopedian ainejärjestöjen kanssa) pyritään järjestämään 

mahdollisuuksien mukaan.” 

“Lisäksi hän pitää yhteyttä laitoksen henkilökuntaan, Indexin opintosihteeriin, SPOLin 

koulutuspoliittiseen vastaavaan ja hallopedeihin.” → “Lisäksi hän pitää yhteyttä laitoksen 

henkilökuntaan, TYYn koponeuvostoon, Indexin opintovastaavaan, SPOLin 

koulutuspoliittiseen vastaavaan ja hallopedeihin.” 

“Halutessaan hallitus voi perustaa Fobian kopotoimikunnan koulutuspoliittisen vastaavan 

avuksi, joka koostuu koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta kiinnostuneista hallituksen 

ulkopuolisista jäsenistä.” → “Halutessaan hallitus voi perustaa koulutuspoliittisen vastaavan 

avuksi Fobian kopotoimikunnan.” 

“Tämän lisäksi Fobia kannustaa vastuuopettajia järjestämään tenttipalautekertoja, joissa 

käytäisiin yhdessä vastuuopettajan johdolla läpi tenttien oikeat vastaukset.” --> “Tämän 

lisäksi Fobia kannustaa vastuuopettajia järjestämään tenttipalautekertoja, joissa käytäisiin 

läpi tenttien oikeat vastaukset.  Vastuuopettajia kannustetaan myös yhteisöllisten 

opetusmuotojen käyttöön esimerkiksi lukupiirien muodossa.” 

“Fobialla on kevätlukukaudella vakioliikuntavuoro yhdessä kasvatustieteiden opiskelijoiden 

ainejärjestö Katko ry:n kanssa ja vastaavan yhteisvuoron toivotaan jatkuvan myös 

seuraavana lukuvuonna, mikäli vuoro kiinnostaa jäsenistöä.” → “Fobialla on 

kevätlukukaudella jäsenistölle ilmainen vakioliikuntavuoro yhdessä kasvatustieteiden 

opiskelijoiden ainejärjestö Katko ry:n kanssa ja vastaavan yhteisvuoron toivotaan jatkuvan 

myös seuraavana lukuvuonna, mikäli vuoro kiinnostaa jäsenistöä.” 

“Vuonna 2021 Fobia jatkaa perinteitä järjestämällä ainakin kahdet sitsit vuodessa koko 

jäsenistölle, yhdet keväällä ja toiset syksyllä.” → “Vuonna 2021 juhlatoimintaa järjestetään 

pandemiatilanne huomioiden. Fobia jatkaa perinteitä järjestämällä ainakin kahdet sitsit 

vuodessa koko jäsenistölle, yhdet keväällä ja toiset syksyllä.” 

 



“Baaribileitä järjestetään pandemiatilanteen salliessa ainakin kahdet vuoden 2021 aikana ja 

niitä suositellaan järjestettäväksi sitsien jatkoina.” → “Baaribileitä järjestetään ainakin kahdet 

vuoden 2021 aikana ja niitä suositellaan järjestettäväksi sitsien jatkoina.” 

“Vuoden 2020 fukseille järjestetään järjestämättä jääneet kastajaiset vuoden 2021 aikana. 

Siirtyneiden kastajaisten järjestysvastuu on vuoden 2019 vuosikurssilla.” → “Vuoden 2020 

fukseille järjestetään järjestämättä jääneet kastajaiset vuoden 2021 aikana. Siirtyneiden 

kastajaisten järjestysvastuu on vuoden 2019 vuosikurssilla.  Lisäksi vuoden 2020 fuksit voivat 

mahdollisuuksien mukaan järjestää vuoden aikana edelliset pikkujoulut korvaavan 

tapahtuman.” 

Hyväksytään toimintasuunnitelma muutoksin. 

Hilla M. ja Sanni esittelivät tulo- ja menoarviot. Tulo- ja menoarviot vuodelle 2021 hyväksyttiin 

liitteen mukaisena. 

Ehdotetaan, että jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet säilyisivät ennallaan, eli 

jäsenmaksu on 20 euroa ja voimassa vain opiskeluiden ajan ja kannatusjäsenmaksu on 80 

euroa. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

6. Vuoden 2021 hallituksen ja toimijoiden valinta 

 

Valitaan Fobia ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Titta J. 

Valitaan Fobia ry:n varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Vilma. 

Valitaan Fobia ry:n taloudenhoitajaksi vuodelle 2021 Saara V. 

Valitaan Fobia ry:n koulutus- ja työelämäekskursiovastaavaksi vuodelle 2021 

Martiina H. 

Äänestyksessä Peppi S. ja Annina B. sihteerin pestiin. 

Valitaan Fobia ry:n sihteeriksi vuodelle 2021 Peppi S. 

Äänestyksessä Jenni L., Hilla H., Aliina H. ja Viivi V. virkistysvastaavien pestiin. 

Valitaan Fobia ry:n virkistysvastaaviksi vuodelle 2021 Viivi V. ja Jenni L. 

 

Kokous tauolle 19:06-19:16. 

 

Valitaan Fobia ry:n tiedotusvastaavaksi vuodelle 2021 Sanni. 

Äänestyksessä Sofia K. ja Ella T. kulttuurivastaavan pestiin. 

Valitaan Fobia ry:n kulttuurivastaavaksi vuodelle 2021 Ella T. 



Äänestyksessä Emilia ja Anniina H. hyvinvointivastaavan pestiin. 

Valitaan Fobia ry:n hyvinvointivastaavaksi vuodelle 2021 Anniina H. 

Äänestyksessä Annina B., Aliina H., Sofia K. ja Ella J. emännän pestiin. 

Valitaan Fobia ry:n emännäksi vuodelle 2021 Ella J. 

Valitaan Fobia ry:n Index-vastaavaksi vuodelle 2021 Maria H. 

Valitaan Fobia ry:n SPOL-vastaaviksi vuodelle 2021 Heidi I. ja Hanna V. 

Äänestyksessä Emilia ja Sofia U. Tupsy-vastaavan pestiin. 

Valitaan Fobia ry:n Tupsy-vastaavaksi vuodelle 2021 Sofia U. 

Valitaan Fobia ry:n ulkosuhde- ja kansainvälisyysvastaavaksi vuodelle 2021 Aliina H. 

Valitaan Fobia ry:n koulutuspoliittiseksi vastaavaksi vuodelle 2021 Liina V. 

Valitaan vuoden 2021 koulutuspoliittiselle vastaavalle henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Heidi A. Lisäksi valitaan hyvinvointivastaavalle henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Emilia. Valitaan vielä kulttuurivastaavalle henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Sofia K. 

Valitaan Fobia ry:n Fedarin päätoimittajaksi vuodelle 2021 Annina B. 

 

7. Vuoden 2021 tili- ja toiminnantarkastajien valinta 

Valitaan vuoden 2021 tili- ja toiminnantarkastajiksi Perttu L. ja Susanna A. 

 

8. Kunniamerkkiohjesäännön muuttaminen 

“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.” 
 
Ehdotetaan, että 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.” 
 
Hyväksytään kunniamerkkiohjesäännön muutokset. 
 

9. Kunniamerkkien myöntäminen 

Myönnetään kunniamerkit henkilöille: Piia P., Hanna-Kaisa A., Susanna A., Pauliina 

W., Johanna P., Wilma K., Noel N., Marika. 



 

10. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 20:22. 

 

Liitteet: 

Liite 1 - 2021 Toimintasuunnitelma 

Liite 2 - 2021 Talousarvio 

 


