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Fobia ry:n hallituksen kokous 08/2021 
 
Paikka: Etänä Zoomissa 
Aika: 18.3.2021 kello 15:45 
Paikallaolijat: Heidi A., Annina B., Maria, Anniina, Aliina, Titta, Ella J., Sofia K. 
(saapui klo 15:50), Jenni, Peppi, Vilma, Emilia (saapui klo 15:54), Ella T. (poistui klo 
16:32), Sofia U., Liina (saapui klo 15:51), Sanni (saapui klo 15:56), Viivi, Hanna V. 
 
Esityslista 
 

1. Kokouksen avaaminen  
Vilma avaa kokouksen ajassa 15:48. 
 

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

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 
 
3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta  

Valitaan puheenjohtajaksi Vilma. 
 

3.2. Kokouksen sihteerin valinta  
Valitaan sihteeriksi Peppi. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista. 
 

5. Pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään pöytäkirja 7/2021. 
 

6. Posti 
Ei postia. 
 

7. Ilmoitusasiat ja muistelot 
TYY:n PJ-neuvosto oli 16.3. Teemana oli opiskelijoiden jaksaminen ja 
yhteisöllisyyden edistäminen korona-aikana. Palautekyselyssä kyseltiin, onko 
ainejärjestöillä jotain annettavaa PJ-neuvostojen koulutuksiin. Ideoita otetaan 
vastaan, jos joku keksii jotain mistä voisi esimerkiksi koulutuksen pitää. 
Seuraavan lukukauden tuutorit on valittu!  

 
8. Talous 

 
8.1. Hyväksytään kuitteja  

Ei hyväksyttäviä kuitteja. 
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8.2. Hyväksytään maksettavaksi  

● 12€ hallituksen virkistäytymisillan herkut, Jenni 
● 9€ hallituksen virkistäytymisillan herkut, Martiina 
● 18€ hallituksen virkistäytymisillan herkut, Heidi A. 
● 35€ lahjoitus kiitoksena joogasalin käytöstä Fobian 

joogatapahtumassa, Astangajooga Turku ry 
 

8.3. Budjetointi  
Ei budjetoitavaa. 
 

9. Virkistystoiminta 
Keväälle mietitään jotain tapahtumaa, mutta on vielä pohdinnassa olisiko se 
sitsit vai joku muu tapahtuma. Sen ajankohtaa mietitään vapputapahtumia 
silmällä pitäen. 
 

10. Hyvinvointi 
Kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet hyvisviikolle! :) Se on ollut oikein 
onnistunut tähän mennessä.  
 

11. Kulttuuri 
Pääsiäismunien maalailua zoomissa pääsiäisen aikoihin. Päivä on näiltä 
näkymin ma 29.3. Hallituslaisia toivotaan osallistuvan, jotta zoomissa 
saadaan rento meininki ja keskustelua aikaan. 
Open stage -kysely on julkaistu, mutta vasta yksi on ilmoittautunut 
toistaiseksi. Esiintyjiä tarvitsee siis vielä metsästää. Jos joku hallituslaisista tai 
heidän tutuistaan haluaisi lähteä mukaan, olisi se toivottavaa.  
 

12. Työelämä ja koulutus 
Etukäteiskyselyyn formsiin tuli muutamia kysymyksiä, ja fb-tapahtuman 
perusteella kiinnostusta näyttää löytyvän :) 
 

13. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta 
Fobia on allekirjoittanut kannanoton ‘Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: 
Selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia’. 
Tapaaminen Jutta T.:n kanssa oli aiemmin tänään. Siellä ehdotettiin 
säännöllistä alumni/mentori-tyylistä toimintaa, mutta tästä pitäisi tehdä kysely 
koko jäsenistölle ja selvittää kiinnostuksen määrä. Lisäksi oli puhetta 
rennommista tapaamisista, esim. piknikeistä, alumnien kanssa.  
Tiedonhallintapolitiikkasuunnitelma on luettu, mutta tarvetta muuttaa tai 
kommentoida sitä ei herännyt. 
 

14. Ulkosuhteet ja kansainvälisyys 
 

14.1. Index  
30 päivää vappuun -bingo on 31.3. 
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31.3 Index x hyvinvointipalvelut keskustelutilaisuus pidetään 
klo 12-14. 
14.4 zutuihastus speed-friending tapahtuma, mutta tästä ei tarvii vielä 
tiedottaa, kun ei ole tarkempaa tietoa.  
 

14.2. SPOL  
Lauantaina oli kokous.  
Kopokysely on tulossa. 
Efpsa-haku on auki 7.4 asti. 
Aj-tapaamiseen pitäisi tulla kutsu pian. 
Suunnitteilla on uudet haalarimerkit sekä among spol-merkki. 
Laulukirjan seuraavaan erään tehdään muutoksia. Tästä tehdään vielä 
kysely jäsenistölle siitä, mitkä laulut halutaan poistettaviksi. Fobialla 
on jo paljon laulukirjoja, ja päätettiin, että parempi hankkiutua niistä 
eroon ensin.  
SPOLin harkkailta on 15.4: miten hakea harkkaan & oman alan 
työpaikkamahdollisuudet. 
Työelämä-SPOLinaari 8.5. 
 

14.3. Tupsy 
Tupsyssa ollaan myös huolissaan opiskelijoiden hyvinvoinnista. 
Instatiliä on ruvettu päivittelemään ahkerammin. 
 

14.4. Muuta 
Kolme vaihtaria on tavoitettu ja kaksi heistä halusi WhatsApp-ryhmän, 
joten sellainen on perustettu. Heitä on jo informoitu tämänpäiväisestä 
kehonhuollosta ja tulevasta Open Stage-mahdollisuudesta.  
 

15. Tiedotus ja viestintä 
Ei asioita. 
 

16. Emännän kuulumiset ja Huone 
Ei erityisiä kuulumisia, mutta Huoneella on tarkoitus käydä ensi viikolla 
katsastamassa tilanne. 
 

17. Hallituksen sisäiset asiat 
Vuosikellon katselmusilta pidetään lähiaikoina. Tarkemmasta ajankohdasta 
tehdään kysely.  
 

18. Muut esille tulevat asiat 
TYYn sähköpostia vappuun liittyen ehditään miettiä ensi kokouksessa, koska 
31.3 mennessä on vastattava kyselyyn. 6.4 pidetään kyselyn purkutilaisuus, 
jossa täytyy joku hallituslainen olla paikalla. 
Fedariin kaivataan neulonta-aiheisia kuvia kuvittamaan siihen liittyvää juttua. 
Kirjalahjoitus-sähköpostiin on vastattu ja kirjat on luvattu toimittaa yliopistolle. 
Jonkun täytyy kuitenkin mennä ottamaan ne vastaan.  
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Kevätkokous: toiminnantarkastajat tekevät toiminnantarkastuksen ens 
viikonlopun aikana. 
Pe 19.3 Minna Canthin päivän kunniaksi ilmainen teatteriesitys Turun 
kaupunginteatterilta. 
Kummitoimintaan osallistujat on nyt jaettu pareihin/ryhmiin ja huomenna 
lähetetään sähköpostit. 
Sähköpostiin tullut viesti kansainvälisten opiskelijoiden tartuntamäärästä. 

 
19. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 22.3 klo 17:00. 
 

20. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään ajassa 16:47. 


