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Fobia ry:n hallituksen kokous 06/2021 
 
Paikka: Etänä Zoomissa 
Aika: 1.3.2021 kello 12.30 
Paikallaolijat: Annina B. (saapui klo 13:06), Maria, Martiina (poistui klo 13:50), 
Anniina (saapui klo 13:08), Aliina (poistui hetkeksi klo 13:23), Titta, Ella J., Jenni, 
Peppi,  Emilia (saapui klo 13:13), Ella T., Sofia U., Liina, Viivi, Hanna V., Saara 
 
Esityslista 
 

1. Kokouksen avaaminen  
Titta avaa kokouksen ajassa 13:04. 
 

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. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista. 
 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään pöytäkirja 5/2021. 
 

6. Posti 
Ei postia. 
 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 
Indexin leipomisilta oli 18.2. 
Koronatilanne tällä hetkellä: punainen aika jatkuu ja kokoontumisrajoitus 
tiukentuu 6 henkilöön. 
Kevätkokouksen ajankohta on päätetty alustavasti: ke 31.3 klo 16 paikkana 
Huone, jossa kuitenkin livenä vain muutama paikalla. Kevätkokousta varten 
dokumentit täytyy olla valmiina edeltävässä kokouksessa. 
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8. Talous 
 

8.1.     Hyväksytään kuitteja  
Ei hyväksyttäviä kuitteja. 

 
8.2.     Hyväksytään maksettavaksi  

Ei maksettavaa. 
 

8.3.     Budjetointi  
Ei budjetoitavaa. 

 
9. Virkistystoiminta 

Kalzarikännit 10.3 klo.18 alkaen. Facebook-tapahtuma on luotu ja ohjelman 
suunnittelu on käynnissä. Fobsuja on kutsuttu muista tapahtumista mallia 
ottaen. 
Kevätsitsit pidetään etänä, jos kiinnostusta on. 
 

10. Hyvinvointi 
Hyvinvointiviikko kokonaan etänä: alustava suunnitelma on valmiina. 
 

11. Kulttuuri 
Open stagen järkkäämistä on mietitty videoina ja tämän lisäksi mahdollisesti 
musavisaa.  
Indexin sunnuntaisuosittelujen merkeissä voidaan olla myös Fobian 
kulttuurivastaaviin yhteydessä. 
 

12. Työelämä ja koulutus 
Koulutuspäivän esittelytekstiä odotellaan.  
 

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta 
22.2 oli ensimmäinen koponeuvosto, jossa puhuttiin Peppiuudistuksesta: 
Nettiopsu, Opsu, Hops-järjestelmä, Avoimen yliopiston Nettiopsu ja Rekka 
poistuvat käytöstä 24.6.2021 alkaen. Uuteen pepin perusrekisteriin ja 
opiskelijan työpöydälle pääsee 2.8.2021. Käyttökatko tulee olemaan 24.6-1.8. 
Poistuvista järjestelmistä voi tarkastella tietoja toukokuun 2022 loppuun asti, 
mutta niitä ei voi enää päivittää käyttökatkon alkaessa. Lisätietoa tulee 
tiedekunnalta myöhemmin. 

 
14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys 

 
14.1.    Index 

Kevätkokous on 8.3 klo 17. 
Indexin liikuntavuoro on keskiviikkoisin klo 17, mutta tuskin toteutuu 
kuudella hengellä kokoontumisrajoitusten puitteissa. 
Turistina Turussa kulttuuritapahtuma pidetään 22.-28.3. 
MuSuSu suunnitteilla, mutta toteutus vielä epävarmaa. 
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Suosittelu-sunnuntait käynnissä Instagramissa.  
Muiden ainejärjestöjen tapahtumia: Dialecticalla etäpeli-ilta ja 
kävelyretki henkilökunnan kanssa. T-Klubilla oli Visan etävisa. 
P-klubilla etäexcu suojelupoliisiin. Putexilla etäpeli-ilta maaliskuussa.  

 
14.2.   SPOL  

Ei käsiteltäviä asioita. 
 

14.3.   Tupsy 
Senioreiden edustaja ja Psylin pj Annarilla A. paikalla edellisessä 
kokouksessa, jossa puhuttu mm. koulupsykologimuutoksesta. 
Impulsin edustajan kanssa on suunniteltu ammatti-iltaa huhtikuulle ja 
viikolle 15. 
 

14.4.   Muuta 
Vaihtarien whatsapp/telegram-ryhmä suunnitteilla, jossa heitä 
infottaisiin tapahtumista. Viikkoviestit voisi myös lähettää halukkaille 
vaihtareille.  
 

15. Tiedotus ja viestintä 
Freud-merkkejä on tilattu 300 kpl. 
Tapahtumakalenteri on taas nettisivuilla, johon hallituslaiset voivat lisätä 
tapahtumia.  
Fobialaisten ylläpitämiä tietopohjaisia ig-tilejä tai podcasteja voitaisiin 
mainostaa Fobian ig:ssä. 
 

16. Emännän kuulumiset ja Huone 
Huoneella myös 6 henkilön kokoontumisrajoitus. 
 

17. Hallituksen sisäiset asiat 
Torstain hallitushengailuun täytyy tehdä muutoksia: joko jakaannutaan 
kolmeen eri paikkaan, ollaan vain ihmisten kanssa, joita muutenkin tavataan 
tai osallistutaan kaikki tai osa etänä zoomin kautta. Tästä tulee vielä kysely, 
miten haluaa osallistua. 
 

18. Muut esille tulevat asiat 
Kirjalahjoituksesta fobialle tuli jonkin aikaa sitten sähköpostia. Päätettiin, että 
voidaan vastaanottaa lahjoitus, jos haluavat vielä sen lähettää. Täytyy 
kuitenkin tarkistaa kirjojen sisältö ennen niiden laajempaa jakamista.  
Fedariin tuleva hallitus esittäytyy- palstan kysymykset tulossa hallituslaisille 
pian.  
Pohdittiin vanhojen päiväkirjapätkien julkaisemista fedarissa tai vaikka open 
stagessa.  
Kummitoiminnan ilmoittautumislomake aukeaa tällä viikolla.  
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19. Seuraava kokous  
Seuraava kokous pidetään 11.3 klo 16:00.  
 

20. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään ajassa 14:01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


