
FIDES OSTIENSIS PÖYTÄKIRJA  
Puheenjohtaja Alma Laukkanen 
Joensuu 15.3.2022 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: Keskiviikko 15.3.2022 klo 16.30 AG105 ja Zoom 

Paikalla: Hanna Silvola, Viivi Koskinen, Saara Alamäki, Alma Laukkanen, Maija Voutilainen, 

Aino Lahti, Tuomas Virmasalo (saapui 17.50) 

 

Asialista 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

4. Uusien jäsenten hyväksyminen 

5. Jäsenten eroaminen 

6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

7. Ilmoitusasiat 

8. Fideksen merchandise-kyselyn tulosten läpikäynti 

9. Haalarimerkkien tilanne ja hinnasto 

10. Lukuvuoden 2022–2023 aikana järjestettävien IKTS:n ja Fides Ostiensis ry:n 26-

vuotisvuosijuhlien päivämäärät 

11. Vuoden 2022 kevätkokouksen päivämäärän päättäminen 

12. Muut esille tulevat asiat 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

14. Kokouksen päättäminen 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.35 

 

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: Sihteeri Hanna Silvola esittelee uudet jäsenhakemukset. 

Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi Ronja Kiviluoma, Ida Leppänen, Sanja Koskela, Milla 

Saikko ja Helmi-Lotta Vuoti 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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5. Jäsenten eroaminen 

Asia: Fides Ostiensis ry:n jäsen Sanni Lehtinen on pyytänyt hallitukselta eroa 

ainejärjestöstä. 

Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen rahastonhoitaja poistetaan eroava jäsenen 

henkilötiedot jäsenrekisteristä sekä suljetusta Fides Ostiensis ry Facebook-ryhmästä ja 

tiedotusvastaavat poistavat hänet sähköpostilistalta. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.   

Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Maija Voutilaista ja Saara 

Alamäkeä. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

7. 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: Kiirettä on pitänyt ja maailmantilanne vaan menee oudommaksi, mutta onneksi kevät 

on täällä ja valon määrä lisääntyy. Vähän huolettaa, miten te hallituslaiset ootte jaksaneet ja 

että kasaantuuko kaikki tekeminen vain muutamalle ihmiselle. 

 

Hanna: Vähän vaihtelevasti menee, tällä hetkellä vähän kipeenä niin se ärsyttää. Ilmestystä 

ei olla vujuille saamassa, pitää syksyllä miettiä miten julkaisujen kanssa toimitaan. 

 

Sohvi:  

 

Ojuva: Menee ihan ok, aika väsynyt ja uupunut olo ku on ollu kaikenlaista, mutta onneks on 

jo KEVÄT 

 

Maiju: Vähän pankkiasiat ja laskut stressaa, mutta kyllä sitä pikkuhiljaa oppii.         Töiden 

kanssa ollu kiireitä, mutta muuten menee ihan hyvin. 

 

Maija: Ihan hyvin menee. NAVI -juttuja on paljon ja TEKO-kokous oli myös 

mielenkiintoinen. 

 

Aino: Hommat rullaa ja elämä jatkuu. Viime kokouksen jälkeen allekirjoitettiin Alman ja 

srky:n kanssa yhteistyösopimus, olin vuju-palaverissa sekä IKTS-palaverissa. Vujumessu 

järjestetään 22.4. Pielisensuun kirkossa ja Liturgina toimii Sanni Frisk. Hartaudet on 

startanneet lähinä 1.3. ja 5-8 henkilöä on ollut per kerta, mut sen enempää ei kai ole spirren 

(tai tarjoiluvastaavan) työaloilla ollut eloa ja ihmettä. Pakko myöntää et itse oon ollut melko 
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lamaantuneessa olotilassa koko talven ja kevään, ja tuntuu että on paljon asioita 

hoidettavana mut vähän aikaa tai resursseja niitä hoitaa. 

 

Juho:  

 

Kalle: Olin Kouken kokouksessa, jossa käsiteltiin mm. palautekyselypäivän ajankohtaa ja 

toteutusta. 

 

Saara: Elämässä aika paljon kaikkee ja tuntuu että tiedotusasioitakin on vaikka muille jakaa. 

Asia kerrallaan! Viikkotiedotteet on tullu nyt paremmin ajallaan kun otettiin käyttöön se, 

että jokainen laittaa ilmotusasiat lauantaihin 16.00 mennessä, kiitos siis siitä jokaselle 

hallituslaiselle! Muutoin oon ollu mukana laulukirjasitsien suunnittelussa ja vähän 

vujuryhmässä. Kivoja juttuja suunnitteilla, kiva on ollu seurata niitä näin etänäkin 

 

Tuomas: Kuuluu ihan hyvää, sitsit oli hauskat, mutta järjestäminen kaaos. 

 

Viivi: On mukavaa, kun ollaan päästy takaisin livetapahtumiin ja saatu järjestää esim. 

sitsejä. Laskiaisrieha ja patrikki -sitsit meni hyvin ja saatiin hyvin porukkaa paikalle. Ollaan 

myös Ojuvan kanssa kokoustettu ja suunniteltu vappua. Itsellä menee myös hyvin, mutta 

opiskelumotivaatio on heikkoa. Ihanaa kun kevät tulee! 

 

Vuosijuhlatyöryhmä: Iltajuhla on ohjelmaa ja koristeluita vaille kondiksessa, 

haalarikastajaisille ja silliksille on löydetty tilat, aika lailla hyvällä mallilla siis. Spirrellä 

hoidossa vujumessu ja vujuluentoon tarvittaisiin vielä puhujia. Kokoustetaan tällä viikolla 

vielä vujuporukan kanssa jatkosta. 

 

IKTS-työryhmä: Päätettiin teema, joka on reconnect – takaisin yhteyteen, ajankohtaa on 

mietitty viikolle 44, tarkkaa päivää ei vielä päätetty. 

 

Menneet tapahtumat: 

03.2. Hallituksen kokous 2/2022 

9.2. Viiniä ja teologiaa -etäkeskusteluilta, osallistujia 22 

14.2. Yhteistyösopimuksen allekirjoitus Joensuun seurakuntien kanssa, Aino ja Alma 

15.–16.2. ISYYn järjestökoulutus, Hanna, Viivi, Aino, Maiju, Alma, Ojuva 

17.2. Puheenjohtajien ja teologian osaston aamukahvit, Alma 

17.2. IKTS-kokous, Aino, Alma, Hanna 

24.2. Tapaaminen AKI-liittojen asiantuntijan Ina Laakson kanssa, Alma 

25.2. Teologian tuutoreiden ryhmähaastattelu, Alma 

26.2. Laskiaisrieha, n. 30 

3.3. Sillis-kokous, Ojuva, Maiju ja Alma 

4.3. Yhteistyöpalaveri Pistis ry:n puheenjohtajan Siiri Klubbin kanssa, Alma 

10.3. St. Patrick’s Day -sitsit yhteistyössä Echon kanssa, osallistujia 28 Fideksen 

jäsentä 

15.3. Hallituksen kokous 3/2022 
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Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

Saara Alamäki oli poissa 16.42-16.52 

 

8. Fideksen merchandise-kyselyn tulosten läpikäynti 

Asia: Varajäsen Maija Voutilainen toteutti kyselyn, jonka tarkoituksena oli alustavasti 

kartoittaa Fides Ostiensis ry:n jäsenten toiveista tilata kevään aikana erilaisia tuotteita 

ainejärjestön logolla. Kyselyn kautta pystyi esittämään toiveita tuotteista, painatuksista sekä 

niiden väreistä. 

Esitys: Käydään läpi Fideksen merchandise-kyselyn tulokset ja keskustellaan, mitkä ja 

millaiset tuotteet olivat suosituimpia sekä minkä tilaamista ryhdytään toteuttamaan. 

 

Kyselyyn osallistui 49 

Kyselyn mukaan suosituimmat tuotteet olivat huppari, college-paita, t-paita ja 

kangaskassi 

Painatus, joka tuotteisiin haluttaisiin, olisi päivitetty versio nykyisestä painatuksesta, 

eli edessä logo ja selässä kreikankielinen teksti. 

Suosituimmat väriyhdistelmät, jolla tuotteita toivottiin, olivat musta-valkoinen 

 

Päätös: Jatketaan keskustelua tuotteiden painatuksista, väreistä ja tyyleistä, Maija 

Voutilainen jatkaa asian selvittämistä.  

Kyselyn tulokset ovat pöytäkirjan liitteenä (LIITE 1). 

9. Haalarimerkkien tilanne ja hinnasto 

Asia: Ainejärjestön myymien haalarimerkkien myymisestä ja mahdollisesta uusien 

merkkien tilaamisesta on keskusteltu hallituksen kesken. Tällä hetkellä yksi haalarimerkki 

3e, paitsi uusin Luther-merkki, joka maksaan 4e. Merkkejä ostaessa on mahdollista saada 

paljousalennus, jolloin kolme haalarimerkkiä maksaa 8e ja neljä merkkiä 10e. 

Haalarimerkki-inventaario on tehty ja vuosijuhla-haalarimerkkiä on suunniteltu. 

Esitys: Käydään läpi tämänhetkinen haalarimerkkien määrä sekä keskustellaan hinnastosta, 

sen mahdollisesta muuttamisesta sekä uusien haalarimerkkien tilaamisesta. 

 

Haalarimerkkien määrät 

Fides Ostiensis ry:n nykyinen logo 55 kpl 

Fides Ostiensis ry:n vanha logo 42 kpl 

Jouko Kiiski – Rakkauden ammattilainen 133 kpl 

Anssi Voitila – You shall not pass 93 kpl 

Jahve – tappaa talossa ja puutarhassa n. 200 kpl 

Kuha on teologi 55 kpl 

Juova rovasti juo varovasti 178 kpl 

Elmo-paavi 110 kpl 

Paavi - hengittävä kondomi malli 1 (ilman sauvaa) 2 kpl 

Paavi - hengittävä kondomi malli 2 (sauvallinen) 118 kpl 
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Kemisti-Jeesus 14 kpl 

Luther - *3 drinks later* 69 kpl 

 

Päätös: Lasketaan Luther-merkin hinta kolmeen euroon (3€) sekä lasketaan Jouko Kiiski, 

vanha logo, Jahve ja Elmo-paavi-merkkien hintaa kahteen euroon (2€). Lisätään puuttuvat 

merkit verkkosivuille. Huhtikuussa mainostetaan aktiivisesti haalarimerkkien 

tilauslomaketta, joka jaetaan myös Facebookin Haalarimerkkitorille. 

 

10. Lukuvuoden 2022–2023 aikana järjestettävien IKTS:n ja Fides Ostiensis ry:n 26-

vuotisvuosijuhlien päivämäärät 

Asia: Teologian osastolta pyydettiin ilmoittamaan teologian ainejärjestöjen vuosijuhlien 

päivämäärät, jotta niiden kanssa päällekkäin ei olisi opetusta. Pistis ry:n 35-

vuotisvuosijuhlat järjestetään keskiviikkona 12. lokakuuta 2022. Keväällä järjestettävän 

Fides Ostiensis ry:n 26-vuotisvuosijuhlien päivämäärä on todennäköisesti pääsiäisen ja 

vapun takia viikolla 15 tai viikolla 16. Syksyllä järjestettävä IKTS on työryhmän 

keskuudessa suunniteltu pidettäväksi viikolla 44, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole vielä 

päätetty. 

Esitys: Keskustellaan ensi lukuvuonna järjestettävien ja päätetään päivämäärät.  

Päätös: IKTS järjestetään perjantaina 4.11.2022 ja 26-vuotisvuosijuhlat perjantaina 

14.4.2023. 

 

Saara Alamäki oli poissa 17.45-17.48 

 

11. Vuoden 2022 kevätkokouksen päivämäärän päättäminen 

Asia: Fides Ostiensis ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään maalis-huhtikuussa. 

Kokouksessa esitetään viime vuoden tilinpäätös sekä toimintakertomus, jotka on jo 

toimitettu tämän vuoden toiminnantarkastajille. Kokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja 

myönnetään vastuunvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  

Esitys: Sovitaan kevätkokouksen päivämäärä. Alustavasti on ehdotettu viikon 15 

alkuviikkoa. 

Päätös: Kevätkokous pidetään maanantaina 11.4.2022. 

 

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.  

 

Toukokuussa on tarkoitus pitää kesäteologi-ilta, esimerkiksi viikolla 18, syksyn kesäteologi-

ilta voisi olla 30.9. tai 3.10., AKI-liitoilta voisi myös kysyä yhteistyötä näihin tapahtumiin. 

 

Hanna, Maiju ja Ojuva ovat lähdössä TSF:n vujuille 2.4. 

 

Vappu-suunnitelmista on otettu yhteyttä moniin muihin ainejärjestöihin, joista moni on ollut 

kiinnostunut. Myös alkoholittomia tapahtumia. 



FIDES OSTIENSIS 
Puheenjohtaja Alma Laukkanen 

 

13.  Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 

 

14.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.07 

 

 

 

 

____________________________   _________________________ 

Sihteeri, Hanna Silvola    Puheenjohtaja, Alma Laukkanen 

 

 

 

 

____________________________   _________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja, Maija Voutilainen  Pöytäkirjantarkastaja, Saara Alamäki 

 

 

LIITE 1 

 

 


