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HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika: Perjantai 26.8.2022 klo 15 AT104 ja ZOOM 
Paikalla: Hanna Silvola, Sohvi Sievänen, Maija Voutilainen, Maiju Tuomainen, Hanna Ojuva, 
Aino Lahti, Alma Laukkanen, Kalle Haataja (poistui 15:31), Viivi Koskinen, Tuomas Virmasalo 
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ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:07 
 

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

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

4. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Asia: Rahastonhoitaja Maiju Tuomainen esittelee uudet jäsenhakemukset. 
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi Emma Joensuu ja Justus Airaksinen. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.   
Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hanna Ojuvaa ja Aino Lahtea. 
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Päätös: Esityksen mukaan. 
 

6. Ilmoitusasiat 
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon. 
Lisäksi käydään läpi IKTS-, merch- ja teologipassityöryhmien sekä Teologipäivien 
tämänhetkinen tilanne. Tuodaan myös tietoon viime kokouksen jälkeen järjestetyt 
tapahtumat sekä ne tilaisuudet, tapaamiset ja kokoukset, joihin hallituksen jäsenet ovat 
osallistuneet. 
Esitys: Käydään läpi hallituslaisten kuulumiset ja menneet tapahtumat:  
 
Alma: Kesä tuntui menevän kauheen nopeasti, mútta ihanaa olla Joensuussa taas ja on 
levännyt olo. Odotan jo ensi viikon fuksipiknikkiä sekä orientaatiopäivien meininkiä, kun 
näkee taas muita teologeja. 
 
Hanna: Kesä meni hyvin, oli kivaa olla taas ripareilla ja töissä. Vähän huolettaa tulevan 
vuoden työmäärä ja jaksaminen jo etukäteen, vaikka toisaalta kiva palata arkeen. 
 
Sohvi: Kesä meni hyvin Kajaanissa kesäteologina ja ootan jo että tämmönen turhanpäivänen 
pyöriminen loppuu. 
 
Ojuva: Menee ihan hyvin, kesä oli huippu mut ihanaa olla taas jönssis. Syksy toisaalta 
kutkuttaa kivasti, mutta samalla myös väsyttää jo etukäteen. 
 
Maiju: Ootan vaan innolla opintojen alkua, vaikka ne alkaakin Ruotsilla... Kesä meni ihan 
hyvin burnoutia lukuunottamatta. 
 
Maija: Hyvin menee, kiva että koulu alkaa taas, kesä meni hyvin, oli kiva olla Helsingissä. 
Nyt innolla seurakuntavaaleja kohti. 
 
Lahti: Kesä oli aika työntäyteinen ja omalla tavallaan myös tosi raskas, ja vaikka tää viikko 
onki ollu aika chilli, edelleen tuntuu siltä et ei oo oikein ollu aikaa palautua kunnolla 
viimevuodesta. Mut vaikka kesä oli raskas se oli töiden puolesta kiva. Fukseja ja tuutoroinin 
alkua odotellessa. 
 
Juho:  
 
Kalle: Kesä meni aika työntäyteisesti, tuli kuitenkin vähän lomailtuakin. Koulun alku 
stressaa, mutta arjen alku auttaa. 
 
Saara: Oon tällä hetkellä Karslruhessa, Saksassa edustamassa stuerttina Kirkkojen 
maailmanneuvoston yleiskokouksessa. Fidesjuttuihin palailua odotan innolla, ihanaa palata 
taas Joensuun opiskelijajuttuihin mukaan. 
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Tuomas: Olin Rovaniemellä kesän töissä, oli hyvä työporukka. En oo ehtiny orientoitua 
yliopistoelämään, mutta kyllä se tästä kun luennot alkaa. 
 
Viivi: Kesä on mennyt hyvin, aikalailla töissä mutta oon kuitenkin onneksi ehtinyt nauttia 
ihanista kesäpäivistä kavereiden ja perheen kanssa. Ensi viikolla on paluu takas Joensuuhun 
ja innolla odotan mitä kaikkea syksy tuo tullessaan varsinkin tapahtumien osalta       

 
IKTS-työryhmä: Ei mitään uutta, mikään ei ole liikkunut eteenpäin. Vapaaehtoisia on 
yritetty kysyä, mutta ei ole löytynyt. 
 
Merch-työryhmä: Kloffa Clothingille on sovittu puhelintapaaminen. 
 
Teologipassi: Teologipassia ollaan suunniteltu, nyt näyttäis siltä että passeja ei saada tälle 
syksylle ainakaan teetätettyä, mennään siis jollain tavalla tulostettujen passien kanssa. Siitä 
vielä keskustellaan työryhmässä. Lahti on ystävällisesti luonnostellut ja valmistellut 
haalarimerkkipohjaa ja tehdään työryhmässä vielä töitä siihen että saatais passit jakoon jo 
fuksijuttujen alkuun! 
 
Teologipäivät: Majoitus takkuilee, koulut ei majoita joten mietinnässä mitä tehdään. Riia ja 
Ina yrittää miettiä asiaa ja kysellä onko TYT:läiset halukkaita majoittamaan vai onko 
vaihtoehtona hotelli, joka maksaa jonkin verran ja karsii vielä osallistujia? Ina ja TYT:läiset 
ideoi vielä majoituksen lisäksi ruokapuolta, käytännönasioita sekä ohjelmaa.  
Ja tarkoituksena olisi, että joku fideläisestä ottaa koppia markkinointikuvien tekemisestä, 
kuka halua tehdä? ja mainostus olisi tarkoitus aloittaa 12.9.  
Tarkoitus olisi, että ilta-ohjelmaan jokainen aj miettii pienen ohjelmanumeron, joka käydään 
myöhemmin teologipäivien kokouksessa läpi. Saa alkaa ideoimaan ja heitellä ideoita 
hallituksen wa ryhmässä! 
 
Menneet tapahtumat: 

9.5. Hallituksen kokous 5/2022 yhdessä tuutoreiden ja Pistiksen hallituksen kanssa 
20.5. Kesäbileet 
25.5. TEKO-kokous, Maija 
31.5. Teologipäivien koukous, Maiju, Hanna, Viivi ja Ojuva 
18.8. Teologipäivien kokous, Viivi 
18.8. NAVI-kokous, Maija 
24.8. Kaupunkisuunnistuksen rastinpitäjien info, Hanna ja Sohvi 
26.8. Hallituksen kokous 6/2022 

 
Päätös: Esityksen mukaan 

 
7. Syksyn 2022 tulevat tapahtumat 

Asia: Fides Ostiensis ry järjestää syksyllä 2022 tapahtumia yhdessä Pistis ry:n, teologian 
tuutoreiden, Itä-Suomen yliopiston teologian osaston sekä muiden ainejärjestöjen kanssa. 
Ainejärjestölle annetussa palautteessa on tuotu esille, että alkoholittomiksi määriteltyjä 
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tapahtumia on kaivattu sekä aikaisempaa tiedotusta tulevista tapahtumista. Tapahtumissa 
vastuussa olevien henkilöiden lisäksi muut hallituslaiset voivat auttaa järjestelyissä ja 
vapaaehtoisia auttajia voidaan pyytää myös jäsenistön keskuudesta. 
Esitys: Käydään läpi tulevan syksyn tapahtumia, ketkä ovat niissä pääjärjestäjinä ja ketkä 
hallituksesta ovat valmiita auttamaan niissä. 
 
Tapahtumat: 
 29.8. Jouko Kiisken juhlamessu 

31.8. Teuvo Laitilan juhlaseminaari 
 31.8. Kickstart uusille opiskelijoille, tuutorit 

1.9. Fuksipiknik, tuutorit 
 3.9. Liikuntaa kaikille, tuutorit 
 4.9. Messu ja kirkkokahvit, tuutorit 

5.9. Liikuntavuorot jatkuu, liikuntavastaava 
 7.9. Holiton hengailuilta ort. seminaarilla, AKI-liitot ja tapahtumavastaavat 

8.9. Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus ISYY ja UEF (Hanna, Sohvi, Alma ja 
Maija+tuutorit) 
13.9. Päivähartaudet jatkuu Genesis-kappelissa, spirre 
16.9. Fuksiaiset Kerubissa tuutorit+hallitus (Maija, Maiju, Viivi, Hanna, Alma) 
22.9. Fuksisitsit teemalla E200 ”Anteeksi, tulin väärään paikkaan…” tuutorit+hallitus 
(Maija, Maiju, Tuomas, Alma, Hanna, Sohvi) 
27.9. Kesäteologi-ilta AKI-liitot ja tapahtumavastaavat 
1.10.(?) Pesismatsi opiskelijat vs. osasto, liikunta- ja tapahtumavastaavat 
5.10. UEF liikuntailtapäivä 
7.10. (Violetit) sitsit E200, Epsiloniin otettu yhteys, odottaa vastausta 
12.10. Pistiksen vujut 
15.10. Retki Kolille? tuutorit 
22.-23.10. Teologipäivät Helsingissä, TYT, AKI-liitot, hallitus 
27.10.(?) Tietovisailta? Varnitsaan pitää ottaa yhteyttä 
31.10.(?) Warjot? Agoran ainejärjestöjen yhteinen tapahtuma 
3.11.(?) Pihapeuhaamiset? Skripti? 
11.11. Kaverisitsit E200 
15.11. Aliasturnaus, ort. seminaarilla? Pistiksen kanssa 
20.11. Seurakuntavaalit 
23.11. Kaamoksen kaatajaiset syyskokouksen jälkeen, Humppa 
1.12. Pikkujoulut, Humppa? tuutorit (fuksien palkinnot) 
8.12.(?) Puurojuhla, seurakuntakeskus, spirre (nakkimerkit, viimeinen hartaus, 
hallituksen vaihto) 

 
- HUOM! Kaikkien tapahtumien yksityiskohtia ei ole vielä varmistettu, pidätämme 

oikeuden muutoksiin. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 



FIDES OSTIENSIS 
Puheenjohtaja Alma Laukkanen 

8. Syyskokous 2022 
8.1 Syyskokouksen ajankohta 
Asia: Fides Ostiensis ry:n sääntöjen mukaisesti yhdistyksen syyskokous järjestetään marras- 
joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksessa käsiteltävät asiat on tarkemmin 
määritelty yhdistyksen säännöissä. Jotta kokouksen ajankohta tulisi ajoissa jäsenistön 
tietoon, hallitus päättää kokouksen ajankohdan. 
Esitys: Vuoden 2022 syyskokous järjestetään 23.11.2022 Joensuussa kampuksella sekä 
hybridiosallistumismahdollisuudella zoomissa. Tarkempi kokouskutsu tulee lähempänä. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
8.2 Uusien kunniajäsenten nimittäminen 
Asia: Fides Ostiensis ry:n 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ainejärjestö voi halutessaan 
nimetä uuden kunniajäsenen. Tällä hetkellä ainejärjestön kunniajäseniä ovat  
Tiina Belov (entinen Tarnanen, 1998)  
Antti Siimes (2000) 
Ilkka Savijärvi (2002) 
Reijo E. Heinonen (2003) 
Paavo Kettunen (2005) 
Marjut Häkkinen (2007) 
Jari Jolkkonen (2010) 
Hannu Mustakallio (2015) 
Heikki Salomaa (2018) 
Esitys: Hallitus keskustelee siitä, halutaanko syyskokouksessa esittää jäsenistölle 
valittavaksi uutta kunniajäsentä. 
Päätös: Syyskokouksessa 2022 äänestetään uuden kunniajäsenen valitsemisesta, ehdotuksia 
perusteluineen kerätään sähköisesti ennen syyskokousta. 

 
9. 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.  
 
Keskusteltiin Fideksen nettisivujen asettelusta ja tietomäärästä. 
 
Kirjatilaus on tulossa. 
 
Keskusteltiin mahdollisuuksista pitää kirpputori. 
 
Viikkotiedotteet alkavat 28.8. 
 
Keskusteltiin ilmoitustaulun ulkonäöstä ja päivittämisestä. 

 
10.  Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 
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11.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:38 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Sihteeri, Hanna Silvola    Puheenjohtaja, Alma Laukkanen 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja, Hanna Ojuva  Pöytäkirjantarkastaja, Aino Lahti 


