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ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.34 
 

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 Henna Niemelä. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.   
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Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Maija Voutilaista ja Hanna 
Ojuvaa. 
Päätös: Valitaan Maija Voutilainen ja Hanna Ojuva. 
 

6. Ilmoitusasiat 
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon. 
Lisäksi käydään läpi vuosijuhla- ja IKTS-työryhmien 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: Tammikuu oli vähän tahmea, kun tuli muutoksia ja tapahtumat siirtyi, mutta tällä 
hetkellä vuosijuhlaviikko innostaa todella paljon! Pankin käyttöoikeuksien muutos ja 
pankkikorttien tilaus etenee, sain meidän haalarimerkit haltuun sekä erilaisia kokouksia ja 
tapaamisia on tässä ollut - eli asiat kyllä etenee! 
 
Hanna: Tajusin aikaisemmin tänään, että en muistanut tarkistaa sihteerin sähköpostia 
melkein ollenkaan tammikuun aikana, ja se vähän hävettää. Koko elämässä on ollut nyt 
viime aikoina fiilis, etten saa mitään aikaan ja kaikki vain jumittaa ja oon jäljessä. 
 
Sohvi: Ihan hyvin menee, sama fiilis että vähän tahmeeta eikä saa mitään aikaiseksi. 
 
Ojuva: Elämä menee vaan, tapahtumavastaavien kesken pidettiin kokous, 
vuosijuhlavastaavan hommiin oli perehdytys, olin Karjalan teologisen seuran kokouksessa 
mukana. 
 
Maiju: Pankkiasiat edistyy. Ihan ok, mutta kirkkohistorian kanssa pitää kiirettä. 
 
Maija: Ihan kohtuullisesti menee, harjoittelu tuli tehtyä, talvipäivä-uutinen aiheuttaa stressiä, 
mutta siitäkin selvitään. 6.2. NAVI ensimmäinen kokous 
 
Aino: Tässä on ollut aika paljon säätöä ja sähläystä ja pientä hienosäätöä spirrehommien 
parissa, mutta kirjoitin uudestaan sopimuksen Fideksen ja srky:n välillä, siitä meillä (minä, 
Alma + srky) on kokous 14.2. IKTS-työryhmä on alkanut toimia ja siihen vielä pitäisi 
materiaalit käydä läpi kunhan aikaa jostain löytyy. Hartauslista helmikuun loppuun on tehty 
ja toivottavasti maaliskuussa jo päästäisiin livenä hartaushetkiin ja kahvituksiin! 
 
Juho: Innoissaan että pääsee liikuntavuoroja pitämään. Kiva kun hybridiopetus taas alkaa ja 
pääsee kampukselle. 
 
Kalle: Osallistuin 13.1.2022 järjestettyyn koulutuksen kehittämisen työryhmän (Kouke):n 
ensimmäiseen kokoukseen.  
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Saara: Tiedotuskysely on nyt saatu valmiiksi, ystäväkirjakin alkaa hallitusesittelyiden osalta 
olla loppusuoralla. Se on ollu kaiken muun lisäksi isompi projekti kuin osasin kuvitella, 
mutta oon kyllä lopputulokseen tähän mennessä tosi tyytyväinen! Täällä vaihdossa hommat 
on lähteny ihan kivasti rullaamaan, hommaa ja tapahtumia on vaan enemmän kuin mihin 
aika riittää! 
 
Viivi: Kokoustettiin Ojuvan kanssa viime kokouksen jälkeen ja suunniteltiin kevään 
tapahtumia. Itse olin yhdillä etäkahveilla, joissa ei kauheasti ollut porukkaa. Itsellä menee 
ihan hyvin, vähän on motivaatio pulaa opiskeluihin. 
 
Vuosijuhlatyöryhmä: Iltajuhlan paikka varattu Kerubiin, perjantaille suunnitellaan 
haalarikastetta, torstaille joku Viiniä&teologiaa, sunnuntaille sillis, hyvin lähteny 
suunnittely käyntiin. 
 
IKTS-työryhmä: Tapaamisessa käytiin läpi Susannan tekemä diaesitys, jossa esiteltiin 
IKTS: sää, tarkoitus tehdä aluksi yhden päivän tapahtuma, jota voi tarvittaessa laajentaa. 
 
Menneet tapahtumat: 
 4.1. Hallituksen kokous 1/2022 
 10.1. Tapahtumavastaavien kokous, Ojuva, Viivi 
 13.1. Koulutuksen kehittämisen työryhmän kokous, Kalle 
 14.1. Etäkahvit Zoomissa, n. 20 ihmistä 
 17.1. Puheenjohtajien ja teologian osaston aamukahvit, Alma 
 20.1. Vuosijuhlatyöryhmän tapaaminen, Ojuva, Aino, Viivi, Maiju 
 20.1. IKTS-työryhmän tapaaminen, Alma, Hanna, Aino ja Ojuva 
 21.1. Etäkahvit Zoomissa, 14 ihmistä 
 27.1. Karjalan teologisen seuran kokous, Ojuva 
 28.1. Ideointitapaaminen seurakunnan nuorten aikuisten toiminnasta, Aino, Ojuva ja 

Alma 
 28.1. Etäkahvit Zoomissa, 5 ihmistä 
 1.2. ISYYn yhdenvertaisuus koulutus, Alma, Maiju 
 3.2. Hallituksen kokous 2/2022 

  
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

7. Tulevat tapahtumat 
Asia: Pandemiatilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi alkuvuodelle 2022 suunniteltuja 
tapahtumia on pitänyt siirtää tai muuttaa etämuotoiseksi. Myös viikkotoiminta eli 
maanantain liikuntavuorot sekä tiistaisin järjestettävät päivähartaus sekä kahvit ovat olleet 
tauolla.  
Esitys: Käydään läpi Fides Ostiensis ry:n jo suunniteltuja tulevia tapahtumia alkuvuodelle 
sekä tämänhetkisten rajoitusten vaikutusta niihin. 
Viikoittainen toiminta: 



FIDES OSTIENSIS 
Puheenjohtaja Alma Laukkanen 

- Liikuntavuoro maanantaisin Länsikadun koululla kello 19±20 (jatkuu 7.2.) Muutetaan 
Fideksen ja Pistiksen yhteiseksi, Sykettä on tullut vahvistus tästä. 

- Päivähartaus ja kahvit tiistaisin Agoran Genesis-kappelissa kello 12 (helmikuun ajan 
viikkohartaudet toteutetaan ´*HQHVLV-NDSSHOL´�Facebook-sivulla) 

 
Tapahtumat helmi-huhtikuussa 2022: 
9.2. Viiniä ja teologiaa -etäilta Zoomissa 
15.±16.2. Ainejärjestökoulutus 
27.2. Laskiaisrieha 
1.3. Liikuntailtapäivä 
5.±7.3. Teologiristeily 
18.±24.4. Vuosijuhlaviikko 
21.4. Viiniä ja teologiaa 
22.4. Haalarikaste 
23.4. Fides Ostiensis 25 v. vuosijuhlat, messu, kirjabasaari, kahvit, paneelikeskustelu, 
iltajuhla, jatkot 
24.4. Sillis 
26.±27.4. Ekskursio Valamon luostariin yhteistyössä TYT:n kanssa (siirretty tammikuulta) 
30.4. Vappuaatto, Lallin kukitus 
1.5. Vappupäivä 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

8. Tiedotuskyselyn tulosten läpikäynti 
Asia: Tiedotuksesta vastaavat Saara Alamäki ja Sohvi Sievänen toteuttivat kyselyn, jonka 
tarkoituksena oli kartoittaa Fides Ostiensis ry:n tärkeimmät ja tavoittavimmat 
tiedotuskanavat. Kyselyn kautta pystyi myös anonyymisti kommentoimaan ainejärjestön 
tiedotusta. 
Esitys: Käydään läpi tiedotuskyselyn tulokset ja keskustellaan, missä kanavissa 
tiedottaminen tulee tänä vuonna tapahtumaan. 
 
Kyselyyn osallistui 27 ihmistä. 
Kyselyn mukaan kolme tärkeintä tiedotuskanavaa olivat Whatsapp-ilmoitustaulu, Instragram 
ja Facebook. 
 
Päätös: Painotetaan tänä vuonna tiedotusta kyselyn mukaisiin tärkeimpiin tiedotuskanaviin, 
joihin tulee viikoittainen tiedotus, muihin kanaviin kuukausittain tai harvemmin. 
Tiedotetaan muutoksesta jäsenistölle. Tiedotuskyselyn tulokset pöytäkirjan liitteenä. (LIITE 
1) 

 
9. Fides Ostiensis ry:n ainejärjestönauhan ohjesäännön muutos 

Asia: Ainejärjestön jäsenillä on oikeus käyttää ainejärjestönauhaa akateemisissa 
juhlatilaisuuksissa, jonka käyttöön on erillinen ohjeistus. Koska nykyisessä ohjeistuksessa ei 
ole huomioitu sukupuolten moninaisuutta eikä ainejärjestön alumneja, tulisi ohjeistukseen 
tehdä muutoksia. Nykyinen ohjeistus ja muutosehdotus on lähetetty liitteenä. 
Esitys: Muutetaan ainejärjestönauhan ohjesääntöä.  
Päätös: Esityksen mukaan. Uusi ainejärjestönauhan ohjesääntö pöytäkirjan liitteenä (LIITE 
2) 
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10.  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.  
 
16.2. on TEKO:n kokous, johon Maija Voutilainen kysyy Fidekseltä nousevia asioita. 
 
2.4. on TSF:n vuosijuhlat, joihin Fides on kutsuttu. 
 
Paitatilausta ei ole pitkään aikaan ollut, sen voisi taas järjestää, jäsenistöltäkin tullut kyselyä. 
Ojuva ja Maija voisivat lähteä tilausta toteuttamaan. 
 

11.  Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 
 

12.  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.42. 

 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Sihteeri, Hanna Silvola    Puheenjohtaja, Alma Laukkanen 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja, Maija Voutilainen  Pöytäkirjantarkastaja, Hanna Ojuva 
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LIITE 1: Tiedotuskyselyn tulokset 
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LIITE 2: Ainejärjestönauhan ohjesääntö 

 


