
FIDES OSTIENSIS PÖYTÄKIRJA  
Varapuheenjohtaja Hanna Ojuva 
Joensuu 31.3.2022 

 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika: Keskiviikko 31.3.2022 klo 18.30 AG105 ja Zoom 
Paikalla: Hanna Silvola, Hanna Ojuva, Sohvi Sievänen, Maiju Tuomainen, Tuomas Virmasalo, 
Kalle Haataja, Viivi Koskinen, Maija Voutilainen, Juho Hiekkanen, Saara Alamäki, Aino Lahti, 
Tiina Belov 
 
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen 
5. Oppilaitospastorin esittäytyminen 
6. Uusien jäsenten hyväksyminen 
7. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
8. Ilmoitusasiat 
9. Vuosijuhlaviikko 2022 
10. Vappuviikko 2022 
11. Fideksen merch 
12. Muut esille tulevat asiat 
13. Seuraavan kokouksen ajankohta 
14. Kokouksen päättäminen 

 
ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.32 
 

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. 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 mahdollisille hallituksen ulkopuolisille 
henkilöille. 
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Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Tiina Beloville. 
 

5. Oppilaitospastorin esittäytyminen 
Asia: Itä-Suomen yliopiston oppilaitospastori Tiina Belov esittäytyy vuoden 2022 
hallitukselle. 
Esitys: Hallituslaiset esittelevät itsensä ja oman vastuualueensa. Tiina kertoo oman 
työnkuvansa. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
Tiina Belov poistui 18.51 

 
6. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Asia: Rahastonhoitaja Maiju Tuomainen esittelee uudet jäsenhakemukset. 
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi Tuomas Kurvi ja Joonas Harjunen. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
7. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.   
Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juho Hiekkasta ja Sohvi 
Sievästä. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

8. 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: Hyvää kuuluu! Nurinkurin sitseistä tuli hyvää palautetta, vujuille on tähän mennessä 
ilmoittautunut hyvin porukkaa ja oli hienoa päästä vastaanottamaan Vuoden Ekumeeninen 
teko 2021 -tunnustus. Varsinainen kunniakirja on tällä hetkellä mulla kotona, mutta sen 
voisi laittaa kampukselle esille. Muistakaa levätä kun tarvitsee ja yrittäkää pysyä terveinä, 
ettei vuju- ja vappuviikko mene sairastaessa. 
 
Hanna: Aika vaihtelevat ja ristiriitaset fiilikset. Tänään kirkkohissan tentti meni tosi 
huonosti, sitte toisaalta taas hyvillä mielin lähössä huomenna Turkuun TSF:n vujuille. 
Opiskelu ei oo ihan sujunu viime aikoina niin kun ois pitäny. 
 
Sohvi: Olin kaksi viikkoa Kajaanissa hermolomalla, mutta siitä ei ollu mitään hyötyä, joten 
ihan ok fiilis. 
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Ojuva: Kiirettä pukkaa, tuntuu ettei kerkee oikeen hengähtää ko aamusta iltaan saa juosta 
luentojen ja suunnitteluiden perässä. Ihan mukava, että ollaan päästy kevääseen asti, mutta 
toisaalta vähän hirvittää kun tähän nyt kasaantuu tosi paljon kaikkee. 
 
Maiju: Mittään sen kummempia ilmotuksia ei taida olla. Sain tehtyä ensimmäisen laskun ja 
se oli tosi kuumottavaa. Pari viikkoo on menny ihan sumussa koronan takia, mut onneks 
alkaa pikkuhiljaa helpottamaa. Silliksen osaltaki alkaa hommat olemaa jo kunnossa 
 
Maija: Ihan jees menee. Nyt alkaa olla paljon kaikkea kouluun liittyvää menossa, mutta 
vastapainona on ihan paljon tapahtumia ja kaikkee kivaa tekemistä.  Takatalvi ärsyttää sillä 
olin jo ihan valmis kevääseen. 
 
Lahti: Viimeviikko meni täydennyspalveluksessa tää viikko koronasta toipuessa, spirren 
työalalla ei oikeestaan oo tällä hetkellä isompia tiedotusasioita. Vujumessulla on nyt liturgi, 
saarnaaja ja mahd. kanttori. Pitää vielä ottaa pielisensuun emäntään yhteyttä kahvitusten 
perehdyttämistä varten, mutta tosiaan sairaana en oo sitä pystynyt hoitamaan. Vielä tarvittais 
tekstinlukijoita mut kyl tää tästä. 
 
Juho: Hyvää kuuluu, kesää odotellessa ja kaikkiin eri tapahtumiin osallistuessa 
 
Kalle: Edunvalvonnassa ei mitään uutta, kreikka on stressannut, kivaa vastapainoa kun on 
vujut ja vappu. 
 
Saara: Tiedotushommat rullaillu aikalailla omalla painollaan, ei sen suhteen uutta! Oon 
pienellä kateudella seurannu tulevaa kevättä, oon ylpee tähänastisesta hallituskaudesta, 
ollaan (ja erityisesti te suomessa olijat!) pystytty tekemään ja toteuttamaan niitä ideoita, mitä 
on haluttu! 
 
Tuomas: Ihan hyvin menee, vähän huolissaan fuksien osallistumisesta tapahtumiin, jotain 
herättelyä? 
 
Viivi: Ihan hyvin menee, opiskelumoti vähän hukassa. Ollaan Ojuvan kanssa saatu 
vappuviikon asiat hyvään malliin �ܸܷܵܶ ja nurinkurin -sitsit meni hyvin 
 
Vuosijuhlatyöryhmä: Hyvällä mallilla koko viikko, kaikki tapahtumat semi kondiksessa. 
 
IKTS-työryhmä: Ei mitään uutta. 
 
Menneet tapahtumat: 

15.3. Hallituksen kokous 3/2022 
17.3. Puheenjohtajien ja teologian osaston aamukahvit, Alma 
21.3. Suomen Ekumeenisen neuvoston kevätkokous, Alma 
22.3. Tapahtumavastaavat + Kotex + Sointi 
23.3. ISYYn 2+3 seikkailun rasti, Ojuva ja Viivi 
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24.4. Agora cup -kokous, Ojuva, Viivi, Juho 
28.3. Nurinkurin-sitsit, osallistujia 24 
29.3. Tapahtumavastaavat + Opossumi 
30.3. Tapahtumavastaavat + Godis 
31.3. Tapahtumavastaavat + Täky 
31.3. Hallituksen kokous 4/2022 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

9. Vuosijuhlaviikko 2022 
Asia: Fides Ostiensis ry täyttää tänä vuonna 25 vuotta, minkä kunniaksi viikolla 16, 18.±24. 
huhtikuuta järjestetään vuosijuhlaviikko, jonka aikana järjestetään toimintaa ja tapahtumaa 
Esitys: Käydään läpi tulevan vuosijuhlaviikon kulkua sekä mitä valmisteluja viikon 
tapahtumiin tulee vielä tehdä. 

 
Viikko-ohjelma: 

18.4. Toinen pääsiäispäivä 
20.4. Viiniä ja teologiaa -ilta 
21.4. Teologien haalarikaste yhteistyössä Pistiksen kanssa 
Joensuun keskustan alueella ja Suvaksella 
22.4. Vuosijuhlamessu ja kirjabasaari Pielisensuun kirkolla 
23.4. Päiväohjelma etäyhteyksillä ja iltajuhla Kerubissa 
24.4. Sillis Barber Caven alakerrassa 

Muuta muistettavaa: 
- pidetään hauskaa 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

10. Vappuviikko 2022 
Asia: Vuosijuhlien jälkeisellä viikolla vietetään vappua. Vappuviikolla ainejärjestöllä on 
yleensä ollut omia tapahtumia sekä poikkitieteellistä toimintaa 
Esitys: Käydään läpi mitä vappuviikolle on tähän mennessä suunniteltu järjestettäväksi. 
 
Vappuviikon ohjelmaa 
25.4. Haalarimerkkien ompeluilta Pistiksen kanssa 
26.4. Mocktail-ilta Täkyn kanssa 
26.-27.4. Valamo-ekskursio 
27.4. Echon murhamysteeri ja Metsäylioppilaiden vappusoutu 
29.4. Vappulipunryöstö Soinnin ja Opossumin kanssa 
30.4. Kukitus ja lakitus ja vappukulkue 
30.4. Pelailua ja visailua Kotexin kanssa 
1.5. Vappupiknik 
5.5. Agora-cup  
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Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

11. Fideksen merch 
Asia: Käsitellään merch-asian etenemistä. 
Esitys: Maija Voutilainen on ottanut selvää erilaisista tuotteiden tilausmahdollisuuksista.  
Päätös: Muodostetaan alustava merch-työryhmä, johon kuuluu Maija Voutilainen, Maiju 
Tuomainen ja Hanna Ojuva ja johon etsitään lisää jäseniä. Työryhmä lähtee viemään asiaa 
eteenpäin ja konsultoi puhenjohtajaa. 

 
Saara Alamäki poistui 19.23 
 
Maija Voutilainen poistui 19.29 
 

12. 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.  
 
Maanantaina 18.4. ei ole liikuntavuoroa pääsiäisen vuoksi. 
 
Keskiviikkona 6.4. on Lähtee lapasesta -tapahtuma, jossa Fideksellä on kaksi rastia, joista 
toiseen tarvittaisiin vielä yksi ihminen pitämään rastia. Juho Hiekkanen ilmoittautuu 
vapaaehtoiseksi. 
 
TYT:ltä on tulossa kaksi ihmistä meidän vujuille ja sieltä kysyttiin haluaako joku lähteä 
käymään heidän vujuilleen. Kukaan ei osoittanut innostusta. 

 
13.  Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 
 

14.  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.36 

 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Sihteeri, Hanna Silvola    Varapuheenjohtaja, Hanna Ojuva 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja, Sohvi Sievänen  Pöytäkirjantarkastaja, Juho Hiekkanen 


