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ESITYSLISTA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Ojuva avasi kokouksen ajassa 15.07. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

3. Kokouksen menettelytavat 
Aihe: Käydään läpi puheenjohtajan johdolla kokouskäytänteitä ja hallituksen kokouksen 
kulkua. 
Esitys: Puheenjohtaja esittelee kokouskäytänteitä. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

5. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen 
Asia: Hallituksen ulkopuolisilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua ainejärjestön hallituksen 
kokouksiin, jolloin heille annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus kyseiseen kokoukseen. 
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Maija Voutilaiselle.  
Päätös: Esityksen mukaan. 

6. Uusien jäsenten hyväksyminen  
Asia: Rahastonhoitaja Ilona Peiponen esittelee uudet jäsenhakemukset. 
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi Ilona Peiponen, Juho Ojaniemi, Olga Vinkka,  
Terhi Kaksonen, Mette Loikkanen, Erika Moilanen, Viivi Heikkinen, Maisa Hietanen,  
Melike Karabulut, Susanne Valkeinen, Anni-Elina Tynjälä ja Sakari Soini 
Päätös: Hyväksytään uudet jäsenet esityksen mukaan. 

 

7. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.  
Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi: Sakari Soini ja Viivi Koskinen.  
Päätös: Valitaan Sakari Soini ja Viivi Koskinen. 
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8. Ilmoitusasiat  
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.  
Esitys: Käydään läpi hallituslaisten kuulumiset ja menneet tapahtumat: 
 
Ojuva: Joulu, ja loma ylipäätänsä, oli virkistävä ja sain oikeesti levättyä kunnolla, mikä oli tosi 
fresh. Viime viikon risteily ja Helsinki-reissu vei kuitenkin aika paljon energiaa ja tulin vielä 
kipeeksi sen jälkeen niin vähän sellanen fiilis et johan tässä jo joutais uuestaan lepäämään. 
 
Alma: Eka Teologiristeily koettu ja oli ihan ok. Helpottunut olo, kun alkaa vikat PJ jutut olla 
hoidettu (paitsi toimintakertomus) ja perus ”uusi vuosi uudet kujeet jeejee”-olo.  
 
Ilona: Mulla menee ihan hyvin, joululoma tuli kyllä tosi tarpeeseen! Nyt on taas vähän lisää 
intoa opiskeluun ja tälle keväälle onkin tosi kiinnostavia kursseja tulossa. Innolla ootan kans 
näitä hallitusjuttuja! 
 
Erika: Joululoma on mennyt ihan kivasti, vaikka olin suurimman osan lomasta flunssassa. 
Odota innolla tulevaa lukuvuotta ja hallitustoimintaa     
 
Jasmin: Ihan hyvää kuuluu ja joululoma meni kivasti. Kivaa alotella hallitushommat nyt ihan 
kunnolla, ootan innolla söpöjen somekuvien tekemistä     . 
 
Justus: Hyvin menee. Ei lisättävää.   
 
Krisu: Kuuluu ihan hyvää, vuosi on lähtenyt käytiin vauhdikkaasti. Ois sitä voinut levätä 
lomalla enemmänkin mut onneks ehdin sit lepäämään pari päivää rissen jälkeen. Ootan innolla 
kaikkea tulevaa, erityisesti tapahtumia joita ollaan nyt suunniteltu :D 
 
Maiju: Vihdoin alkoi luennot ja saa rytmiä päiviin. Vähän stressaan tota haalarimerkki-
episodia, kun ei oo sieltä postilta kuulunu mitään. Muuten ihan ilosin mielin taas 
opiskeluelämään mukaan. 
 
Lahti: Uusi vuosi ja uudet kujeet, vaikka kauhean rennoissa ja stressivapaissa olosuhteissa ei 
alakaan. Loma meni nopeasti ohi ja rentoutuminen unohtui täysin, mutta silti on todella jees 
päästä aloittelemaan uutta hallituskautta tällä porukalla! Viikkohartaudet starttasivat tossa 
tiistaina uudestaa, ja paikalla oli 9 henkilöä. Veikkaisin, että vuodenvaihde on vielä syönyt 
hieman osallistujamäärää. 
 
Sakke: Voi hyvin. 
 
Viivi: Loma meni ihan hyvin, mut on kivaa olla takas Joensuussa. Innolla odotan mitä kevät tuo 
tullessaan, vaikka se tulee olemaan kiireinen opiskeluiden suhteen. 
 
Terhi: Ihan hyvää kuuluu, innolla kohti kevättä ja tulevaa kesää     
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Ronja: Mulla on tosi hyvä fiilis nyt alkavasta vuodesta! Jotenki tosi paljon energiaa ja 
motivaatiota. Kiva päästä kunnolla aloittamaan nää hommat :) Tilanne hallinnassa. 
 
Kalle: Ei oo kuulumisii.  
 
Maija: Ihan hyvää kuuluu. Mukavaa aloittaa jälleen uusi opiskeluvuosi ja helpottunut olo kun 
omat hallitusvastuut ovat loppuneet. 
 
 
Menneet tapahtumat: 

11.1. Yhteinen luisteluhetki, paikalla noin 15 osallistujaa 
 

Päätös: Merkitään tiedoksi.  
 
 

9. Vuoden 2023 hallituksen vastuunjako 
Asia: Fides Ostiensis ry:n asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksessa valitut 
puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta 
varsinaista jäsentä, sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Vuoden 2023 hallitus on järjestäytynyt 
ja jakanut vastuualueet. Käydään läpi hallituksen toimijoiden työnjako vuodelle 2023. 
Esitys: Esitetään vuoden 2023 Fides Ostiensisin hallituksen kokoonpanoksi sekä työnjaoksi 
seuraavaa: 

 
Puheenjohtaja: Hanna Ojuva 
Sihteeri: Alma Laukkanen 
Rahastonhoitaja: Ilona Peiponen 
 
Hallituksen jäsenet ja heidän vastuualueensa: 
Erika Moilanen, tarjoiluvastaava 
Jasmin Tuomi, tiedotusvastaava 
Justus Airaksinen, edunvalvontavastaava 
Kristiin Luiga, tapahtumavastaava 
Maiju Tuomainen, edunvalvontavastaava 
Aino Lahti, spiritualiteettivastaava ja varapuheenjohtaja 
Sakari Soini, tapahtuma- ja vuosijuhlavastaava 
Viivi Koskinen, tapahtumavastaava 
 
Varajäsenet: 
Terhi Kaksonen, liikuntavastaava 
Ronja Kellomäki, tiedotusvastaava 
Kalle Heinikangas 
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Päätös: Esityksen mukaan. 
 

10. Opiskelijaedustajien varajäsenet 
Aihe: Fides Ostiensis ry:llä on opiskelijaedustajia muun muassa AKI-liitoilla, Karjalan 
teologisessa seurassa (KTS), TEKO:ssa ja NAVI:ssa. Keskustellaan opiskelijaedustajien 
tehtävistä, ja päätetään nykyiselle edustajalle varajäsen TEKO:on sekä seuraaja Karjalan 
teologisen seuran edustajalle. Jos hallituksen sisältä ei löydy innokkaita, avataan haku 
jäsenistölle. 
Esitys: AKI-liittojen opiskelijaedustuselin on tällä hetkellä muuttumassa, minkä vuoksi sinne ei 
tarvitse vielä nimittää uusia toimijoita.  
KTS hallituksessa on yleensä ollut edustamassa puheenjohtaja, mutta myös kiinnostunut 
hallituksen jäsen voi siellä toimia. Aino Lahti ilmaisi kiinnostuksensa toimia varajäsenenä 
puheenjohtajan ollessa estynyt. Puheenjohtaja Ojuva toimii varsinaisena Fideksen edustajana 
seuran hallituksessa. 
Maija Voutilainen on toiminut TEKO:ssa varsinaisena edustajana viime lukuvuonna ja olisi 
kiinnostunut jatkamaan tehtävässään. Hänen lisäkseen Fideksen tulisi nimetä varaedustaja 
TEKO:on. Aino Lahti ilmaisi kiinnostuksensa toimia varajäsenenä TEKO:ssa. Esitetään Maija 
Voutilaista varsinaiseksi edustajaksi ja Aino Lahtea varaedustajaksi.  
NAVI eli Nuori aikuinen vaikuttaa kirkossa -vaikuttajaryhmässä Fideksen varsinaisena 
edustajana toimi Maija Voutilainen ja varajäsenenä Susanna Leppälä. Molemmat jatkavat 
edustustehtävässä tämän vuoden ajan. 
Päätös: Esityksen mukaan. Puheenjohtaja ilmoittaa edustajat KTS:lle ja TEKO:lle. Maija 
ilmoittaa NAVI:lle.  
 
Maija Voutilainen poistui ajassa 15.45 

 

11. Vuoden 2023 vuosikohtaiset häirintäyhdyshenkilöt 
Asia: Fides Ostiensis ry:n toiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita ja aikaisemmin 
häirintäyhdyshenkilöt on valittu tapahtumakohtaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole ollut selvä 
ratkaisu, jonka vuoksi valitaan kaksi vuosikohtaista häirintäyhdyshenkilöä.  
Esitys: Keskustellaan häirintäyhdyshenkilöihin liittyvistä toimintaperiaatteista. Aino Lahti 
esittää itseään yhdeksi häirintäyhdyshenkilöksi. Lahti esittää Kalle Heinikangasta. On 
käytettävissä. Häirintäyhdyshenkilöiden tunnistettavuudesta tapahtumissa (pukeutuminen 
tunnistettavasti tietynlaiseen liiviin tai muuhun asusteeseen) sekä yhteydenottotavoista 
(mahdollisesta uudesta sähköpostista) keskusteltiin.  
Päätös: Valitaan Aino Lahti sekä Kalle Heinikangas Fideksen häirintäyhdyshenkilöiksi 
vuodelle 2023. Sihteeri lisää nimet verkkosivuille. 

12. Tilin käyttöoikeuksien muutos 
Asia: Siirretään tilin käyttöoikeudet ja pankkikortin käyttöoikeus uusille toimijoille. 
Esitys: Fides Ostiensis ry:n tilin käyttöoikeudet ja pankkikortti siirretään pois seuraavilta 
henkilöiltä: Alma Laukkanen, Maiju Tuomainen ja Aino Lahti. Tilin käyttöoikeudet siirretään 
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puheenjohtaja Hanna Ojuvalle sekä rahastonhoitaja Ilona Peiposelle. Pankkikortin käyttöoikeus 
lisätään puheenjohtaja Hanna Ojuvalle, tapahtumavastaava Viivi Koskiselle ja tarjoiluvastaava 
Erika Moilaselle. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

13. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja alkuvuoden 2023 tapahtumat 
Asia: Vuoden 2023 hallituksen toimintaa ohjaa syyskokouksessa 2022 hyväksytty 
toimintasuunnitelma. Käydään läpi toimintasuunnitelma sekä sen pohjalta määritellyt 
tapahtumat ja toiminta alkuvuodelle 2023. 
Esitys: Sitoudutaan noudattamaan toimintasuunnitelmaa ja pyritään järjestämään sen mukaisesti 
tapahtumia ja toimintaa alkuvuonna 2023, huomioiden kuitenkin mahdolliset muuttujat. 
Esitetään järjestettäväksi seuraavaa: 
 

Viikoittainen toiminta 
- Päivähartaus ja kahvit tiistaisin Agoran Genesis-kappelissa kello 12. Aloitettiin 

viikolla 2. 
- Uusi aika liikuntavuoroille on keskiviikkoisin kello 18-19 Länsikadun koululla. 

 
Tapahtumat tammi-maaliskuussa 2023: 
- 11.1. Yhteinen luisteluhetki 
- 17.1. Holiton hengailuilta teemana maalaus 
- 18.-25.1. Ekumeeninen rukousviikko  
- 25.1. Kuopion hiippakunnan piispan Jari Jolkkosen vierailu kampuksella 
- 26.1. Peli-/hengailuilta 
- 1.2. Violetitit sitsit Epsilonin kanssa 
- 7.2. Holiton hengailuilta 
- 7.2. Hoplop-rieha Agoran ainejärjestöjen kanssa (Godis, Täky, Iskra, Nefa ja 

Sointi) 
- 18.2. Laskiaisrieha 
- 28.2. Holiton hengailuilta 
- 1.3. Ostiensis sitsit yhdessä Legio Ostiensis ry:n kanssa 
- 8.3. St. Paddy’s sitsit Echon kanssa 
- 21.3. Holiton hengailuilta 
- 29.3. Peli-/hengailuilta 

 
Päätös: Esityksen mukaan. Sihteeri lisää tapahtumat verkkosivujen kalenteriin. 
Tiedotusvastaavat lisäävät tapahtumat padlet-seinälle.  
 

14. Vuoden 2023 työryhmät 
Asia: Fides on mukana erilaisissa työryhmissä, jotka järjestävät esimerkiksi Teologipäivät ja -
risteilyn, Fideksen vuosijuhlan sekä uuden sitsilaulukirjan toteutuksen.  
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Esitys: Keskustellaan tämän vuoden työryhmistä ja valitaan niiden johtajat sekä kiinnostuneet 
hallituksen jäsenet. Työryhmiä voidaan täydentää ja tästä tiedotetaan jäsenistöä. 
 
Teologiristeilyn päävastuussa on TYT, mutta myös muita opiskelijajärjestöjä on haluttu mukaan 
suunnitteluun. Hanna Ojuva on Fideksen yhteyshenkilö työryhmässä. Viivi Koskinen ilmaisee 
kiinnostuksensa tulla mukaan risteilytyöryhmään. 
 
Teologipäivät on tarkoitus järjestää Joensuussa tänä vuonna. Hanna Ojuva, Viivi Koskinen sekä 
Alma Laukkanen ovat työryhmässä jo mukana ja kiinnostuneita jatkamaan. Kalle Heinikangas, 
Kristiin Luiga, Sakari Soini sekä Ilona Peiponen ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan 
työryhmään.  
 
Vuosijuhlatyöryhmää johtaa vuosijuhlavastaava Sakari Soini. Varsinainen vuosijuhlapäivä 
järjestetään 14.4.2023, jolloin järjestetään myös vuosijuhlamessu, josta on vastuussa 
spiritualiteettivastaava Aino Lahti. Vuosijuhlamessua varten on jo varattu Joensuun kirkko sekä 
tila seurakuntakeskuksella vuosijuhlakahveja varten (kello 11.00-14.00), jossa voitaisiin 
järjestää myös kirjamyynti. Mukaan vuosijuhlatyöryhmään ovat edellä mainittujen lisäksi 
kiinnostuneet Erika Moilanen, Viivi Koskinen, Kristiin Luiga sekä Alma Laukkanen.  
 
Sitsilaulukirjan uudistamista varten on mietitty työryhmään, johon valittaisiin Fideksen 
edustajat. Nykyisessä sitsilaulukirjassa ovat mukana Nefa, Godis ja Iskra, joiden lisäksi myös 
muita Agoran ainejärjestöjä pyydetään mukaan uudistukseen (erityisesti Sointi ja Pistis). 
Työryhmää johtaa Hanna Ojuva ja kiinnostuksen liittyä mukaan ilmaisivat Viivi Koskinen ja 
Aino Lahti. 
 
Kaikista työryhmistä tiedotetaan myös ainejärjestön jäseniä.  
 
Päätös: Valitaan työryhminen vetäjät esityksen mukaan, jotka luovat työryhmiä varten Whats-
App –ryhmät. Kaikista työryhmistä tiedotetaan jäsenistöä ja työryhmiä täydennetään. 
Tiedotusvastaavat tiedottavat työryhmistä Kokouksen kootut –julkaisussa sekä omassa 
erityisesti työryhmiä koskevassa julkaisussaan.  
 

15. Haalarimerkkikisa alkuvuodelle 2023 
Aihe: Jäsenistön keskuudesta on noussut toive uusille haalarimerkeille, joten keskustellaan ja 
päätetään haalarimerkkikisan järjestämisen tavoista ja vetovastuusta. 
Esitys: Keskustellaan Fideksen tämän hetken haalarimerkkitilanteesta. Epsilon ry:n kanssa on 
jo ideoitu yhteensopivia haalarimerkkejä. Aino Lahti ehdottaa rahastonhoitajaa Ilonaa 
haalarimerkkikisan ehdotuslomakkeen tekijäksi. Puheenjohtaja ehdottaa myös 
tiedotusvastaavien tulemista mukaan kisan organisoimiseen. Ovat käytettävissä. 
Haalarimerkkikisan ajankohdasta käytiin keskustelua. Tammi-helmikuun aikana tehdään 
lomake, johon voi laittaa merkkiehdotuksia tietyn aikaa, jonka jälkeen jäsenistö saa äänestää 
haalarimerkkikisan voittajan tai useammat voittajat. Hallitus keskusteli kisaan liittyvistä 
eettisistä periaatteista (millaisia merkkejä voidaan tehdä, ottaen huomioon hyvä maun rajat sekä 
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tekijänoikeuskysymykset) ja hallituksen veto-oikeudesta epäsopivien merkkien suhteen. 
Haalarimerkkikisan palkinnosta käytiin keskustelua. 
Päätös: Rahastonhoitaja ja tiedotusvastaavat ottavat vetovastuun haalarimerkkikisasta. He 
avaavat lomakkeen merkkiehdotuksia varten 30.1. alkaen ja lomake on auki 12.2. asti. 
Lomakkeessa tuodaan selkeästi ilmi, että kisassa painotetaan haalarimerkkejä, jotka sopivat 
myös muillekin, kuin teologian opiskelijoille, ja että hallituksella on oikeus jättää kisasta pois 
epäsopivaksi kokemiaan haalarimerkkiehdotuksia. Lomakkeen sulkeutumisen jälkeen kisan 
vetäjät tarkistavat ehdotukset ja poistavat sopimattomat vaihtoehdot äänestyksestä. 
Äänestysaikaa merkeille on 20.-26.2. Hallitus päättää voittajamerkin suunnittelijalle palkinnon.   
 
KOKOUSTAUKO 16.38-16.45 
 

16. Sitsien järjestämisessä auttavien palkkiot 
Aihe: Sitsien järjestämiseen tarvitaan tapahtumavastaavien lisäksi myös tapahtumakohtainen 
työryhmä. Työryhmien jäsenet toimivat vapaaehtoisina, jolloin ovat yleensä myös saaneet joko 
helpotusta sitsimaksusta tai esimerkiksi ylimääräisiä virvokkeita sitseille. Käytännöt eivät 
kuitenkaan ole vakiintuneet, mikä on tuottanut hämmennystä. Keskustellaan vapaaehtoisten 
”palkkioista”. 
Esitys: Esitetään, että tästä lähtien sitsejä järjestävät vapaaehtoiset pääsevät osallistumaan 
sitseille puoleen hintaan. Tästä tiedotetaan myös jäsenistöä.  
Päätös: Esityksen mukaan. Muutoksesta kerrotaan Kokouksen kootut –julkaisussa. 
 

17. Yhteistyö Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kanssa 
Aihe: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on lähestynyt ainejärjestöä yhteistyöehdotuksella, 
johon liittyisi tapahtumien järjestäminen heidän tiloissaan sekä toisen logon sponsoroiminen 
vuoden -22 fuksien haalareihin.  
Esitys: Keskustellaan, halutaanko lähteä tekemään yhteistyötä. Ilona toi esille, että 
yhteistyömahdollisuudesta on jo keskustelu haalaritoimikunnan kanssa, joille 
yhteydenottopyyntö tuli. Yhteistyöhön kuuluisi tapahtuman toteuttaminen PKO:n tiloissa 
(BePop, Las Palmas tai Kolumbus), johon on löytynyt kiinnostuneita myös hallituksen 
ulkopuolelta. Lahti toi esille, että BePop on teologien suosima jatkopaikka, minkä vuoksi 
yhteistyö voisi olla mielekäs. Ilona lisäsi, että yhteystyön mahdollisuus voisi jatkua myös tämän 
vuoden jälkeen, jos se koetaan toimivaksi. Tapahtumavastaavat puhuivat yhteistyön puolesta. 
Käytiin yleisesti keskustelua jäsenistön osallistamisesta tapahtumissa ja vapaaehtoisten 
hankkimisesta jatkossa. Hallitus oli yhteistyön puolesta ja esitetään, että yhteistyöhön 
ryhdytään.  
Päätös: Ryhdytään neuvottelemaan yhteistyöstä PKO:n kanssa ja siirretään yhteydenpito 
haalaritoimikunnalta tapahtumavastaaville.   
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18. Muut esille tulevat asiat 
Muut esille tuleva asiat kohdassa eli META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana 
esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan, joista ei tarvitse tehdä päätöksiä, 
tai joita ei esityslistaan erikseen toivottu. 

 
Puheenjohtaja muistutti kuittien tärkeydestä. Kaikista ainejärjestötoiminaan liittyvistä kuluista tulee 
muistaa ottaa talteen kuitti, ottaa siitä kuva ja lähetetään rahastonhoitaja Ilonalle ostokseen liittyvien 
tietojen kanssa (päivämäärä, mitä ostettu, mihin tarkoituksena), joka pitää ne organisoituna. Kuitit 
koskevat niin hallituksen kortteihin liittyviä kuluja, kuin kuluja omalta tililtä hallituksen piikkiin.  

 
Nykyisen hallituksen esittelyjen toteutus. Tiedotusvastaavat suunnittelevat esittelyt Instagramissa. 
Sihteeri huolehtii verkkosivuille tulevista esittelyistä. Puheenjohtaja tuo esille, että kaikista 
hallituslaisista voitaisiin ottaa yhtenevät valokuvat hyvällä valaistuksella yhteneväisissä vaatteissa. 
Tarkoitus toteuttaa tammikuun aikana.   

 
Haalareiden tilanne. Uusia sponsoreita ei enää etsitä. Haalareiden tilaajien määrää on kyselty jo 
forms-lomakkeella, ja uusia tilaajia ei enää oteta. Haalaritoimikunta kokoustaa viikolla 3 ja ryhtyy 
tilaamaan haalareiden sovituskappaleita toimittajalta. Melkein kaikki logot ovat jo vektoroitu. 
Karkkikuja on lähtenyt mukaan sponsoroimaan tarjoiluja haalarikasteeseen. 
 
Hallitus keskusteli yleisesti Teologiristeilystä.  
 
ISYY:n SILLAT-hankkeesta oltiin yhteydessä, koska 26.1. järjestetään ainejärjestöille tapaaminen 
siitä, kuinka yhteistyötä ainejärjestön ja tuutoreiden kanssa voitaisiin kehittää. Terhi on kiinnostunut 
osallistumaan tapaamiseen yhdessä puheenjohtajan kanssa. 
 
Filosofisen tiedekunnan ainejärjestötapaaminen järjestetään 24.1. kello 13.00-14.30, johon 
kaivataan mahdollisimman paljon ainejärjestön hallituksen jäseniä. Hannan lisäksi Ronja, Krisu, 
Ilona ja Justus. 
 
Kide.app on ollut yhteydessä Fidekseen ja 31.1. kello 17.30-18.30 on sovittu tapaaminen, johon 
puheenjohtajan lisäksi tulisi Viivi, Krisu sekä Ilona. 
 
Hallituksen sisäisen viestinnän käytännönohjeet. Puheenjohtaja ehdottaa, että hallituksen 
WhatsApp-ryhmään ei laiteta viestiä enää tietyn kellonajan jälkeen. Viikkotiedotteeseen tulevat 
asiat tulisivat viimeistään lauantaina, jotta myös sunnuntaisin voitaisiin pitää lepopäivä 
hallitusvastuisiin liittyen. Viestien reagoimisen tärkeydestä muistutettiin.  
 
Ensi viikon hallituksen iltakoulu on torstaina 19.1. kello 16.00 alkaen. Ideana on rennosti hengailla 
hallitusporukalla. Lahti ehdottaa, että iltakouluissa ei pelata Trivial Pursuit –peliä. Ehdotettiin 
nyyttäreitä Terhin luona.  
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Terhi toi esille, että liikuntavuoroja varten otettaisiin käyttöön ilmoittautumiset, jotta 
liikuntavastaavat tietäisivät paljon liikkujia tulisi vuorolle. SYKETTÄ-tarra tulee olla 
liikuntavuoroja varten. Uudesta liikuntavuorosta tiedotetaan myös Pistiksen suuntaan. 
       

19. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 
 

20. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.44. 
 
 
 
 
 
 
____________________________    _________________________ 
Sihteeri, Alma Laukkanen                                                Puheenjohtaja, Hanna Ojuva 
 
 
 
____________________________    _________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja, Sakari Soini                                      Pöytäkirjantarkastaja, Viivi Koskinen                                  

 
 

 
 
 


