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HALLITUKSEN KOKOUS 
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ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:07 
 

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. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen 
Asia: Hallituksen ulkopuolisilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua ainejärjestön 
hallituksen kokouksiin, jolloin heille annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus kyseiseen 
kokoukseen. 
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Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus mahdollisille hallituksen ulkopuolisille 
henkilöille. 
Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Siiri Klubbille ja Lydia Lindénille. 

 
5. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Asia: Rahastonhoitaja Maiju Tuomainen esittelee uudet jäsenhakemukset. 
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi Jessika Mäensivu. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.   
Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kalle Haatajaa ja Tuomas 
Virmasaloa. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

7. Ilmoitusasiat 
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon. 
Lisäksi käydään läpi merch- 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 ja muiden kokoukseen osallistuvien kuulumiset ja 
menneet tapahtumat:  
 
Alma: Koronasta, vujuviikosta sekä vappuviikosta selvitty hengissä! Paljon on tullut 
palautetta eri kanavia pitkin, mikä on tosi hyvä että ideoita ja kehitysehdotuksia tulee, 
vaikka kaikki palaute ei ole ollut asiallisesti muotoiltu. Kaiken palautteen olen ajatuksella 
lukenut. Paljon on kevään aikana tehty, mistä olen erittäin iloinen ja ylpeä, mutta myös ihan 
valmis siirtymään jo kesähommiin. 
 
Hanna: Kiirettä on jonkun verran, pitää koittaa saada loput opinnot tälle vuodelle kasaan, ja 
oon tyhmänä ottanu tähän toukokuulle ylimääräsiä hommia. 

Sohvi: Muutama tehtävä on vielä tekemättä ja palauttamatta ja ne tuottaa harmaita hiuksia ja 
ahdistusta mutta ehkä tää tästä kun ne saa joskus tehtyä. Kuitenkin äiti tulee kohta mun luo 
ja sitten otetaan 28 kasvia ja kaks marsua matkaan ja suunnataan kesäksi Kajaaniin töihin, 
joten kesästä tulee hassunhauska. 

Ojuva: On väsyttäny ja väsyttää edelleen koko ajan. Vuju- ja vappuviikko vei veronsa ja oon 
Agora cupin jälkeen vaan vetäny sikeitä aamusta iltaan. Nyt pitäis ryhdistyy viemään 
opinnot loppuun tältä keväältä ja se kyllä tuppaan ottaan koville :D 
 
Maiju: Paremminkin on menny, mutta kyl tää tästä lähtee taas menemään. Pientä 
laskutusongelmaa on, mut eiköhän sekin selvii. 
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Maija: Hyvin menee, kiirettä pitää niin koulun kuin muunkin elämän kanssa. Navin 
viikonlopputyöskentely oli viikonloppuna, puhuttiin seurakuntavaaleista paljon. 
 
Lahti: Vujuviikko ja vappu oli, tuli ja meni. Edelleen on tosin veto pois, mutta jos sitä 
syksyyn sais uutta puhtia ja energiaa. Vuosijuhlamessu ja kahvitus meni tosi hyvin, mikä on 
aivan huippua. Mitään sen ihmeellisempää ei oikeestaan oo tapahtunut, hartauksissa 
edelleen aika vähän porukkaa mut etäaika varmaan vaikuttaa. 
 
Juho: Hyvällä fiiliksellä kohti kesälaitumia. Mielessä kuitenkin jo uusien fuksien 
saapuminen ja siihen liittyvät tapahtumat 
 
Kalle: Edunvalvonnasta ei ihmeellisempää tiedotettavaa. Osaston palautepäivässä oli hyvää 
keskustelua :) 
 
Saara: Kevät on mennyt super nopeesti, vaihtoo on enää pari kk jäljellä eli viimeiset kurssit 
ja tentit kasaan ja sitten takaisin kohti Suomea! Oon tyytyväinen kevään työhön oman 
työalan osalta, sähköpostia pitäs vaan muistaa lukee vähän useemmin. Ootan innolla että 
pääsen näkemään kaikkia taas syksyllä! 
 
Tuomas: Ei mitään ihmeellistä, vujut ja vappu veti akut tyhjäksi, vielä vikat hommat ennen 
kesää. 
 
Viivi: Menee ihan hyvin, selvittiin ihan hyvin vappuviikon tapahtumista, vaikka vähän 
saatiin paskaa niiskaan vappuaatosta :D Ja nyt oon saapunut koko kesäksi Vantaalle et ihan 
hyvin menee. 
 
Siiri: Ihan jees, vähän kiirettä, mutta menee omalla painollaan. 
 
Lydia: Ihan hyvin menee, väsyttää, kandi pitäisi aloittaa. Kohta pääsee Lappiin mökille 
rentoutumaan ennen kesätöitä. 
 
IKTS-työryhmä: Ei mitään uutta. 
 
Merch-työryhmä: Tällä viikolla on kokous, syksyllä olisi tarkoitus olla kauppa auki, että 
pääsisi tilaamaan tuotteita. 
 
Menneet tapahtumat: 

31.3. Hallituksen kokous 4/2022  
20.4. Viiniä ja teologiaa Zoomissa 11 
21.4. Haalarikaste yhdessä Pistiksen kanssa n. 50 
22.4. Vuosijuhlamessu, kahvitukset sekä kirjabasaari n. 30 
23.4. Paneelikeskustelu Yhteys-teemalla Zoomissa n. 17 
23.4. Vuosijuhlan iltajuhla 82 
24.4. Fideksen Yökylässä-sillis 50 
25.4. Haalarimerkkien ompelu yhdessä Pistiksen kanssa 18  
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26.4. Mocktail-ilta yhdessä Täkyn kanssa Fideksestä 15 
27.4. Vappu-Vegas yhdessä Skriptin kanssa yli 20 
29.4. Vappulipunryöstö yhdessä Opossumin ja Soinnin kanssa Fideksestä n. 20, 
yhteensä n. 40 
30.4. Lallin kukitus n. 40 
30.4. Vappukulkue n. 40 
30.4. Ilosaaren ohjelma yhdessä Kotexin kanssa n. 10 
1.5. Vappupiknik evankelisluterilaisen kirkon takana n. 26 
3.5. Agora cup yhdessä Soinnin, Nefan, Echon, Täkyn ja Iskran kanssa, Fideksestä 10 
9.5. Hallituksen kokous 5/2022 yhdessä tuutoreiden ja Pistiksen hallituksen kanssa 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
8. Orientaatiopäivät 

8.1 Orientaatiopäivien 2022 aikataulu 
Asia: Fides Ostiensis ry, Pistis ry ja teologian tuutorit järjestävät yhdessä Itä-Suomen 
yliopiston teologian osaston kanssa uusien opiskelijoiden orientaatiopäivät. 
Esitys: Käydään läpi orientaatiopäivien kulkua, mitä valmisteluja viikon tapahtumiin tulee 
vielä tehdä sekä keiden vastuulla mikäkin tehtävä on.  
 
Ohjelma:  
31.8. Kickstart uusille opiskelijoille – tuutoreiden vastuulla 
1.9. Ensimmäinen orientaatiopäivä (torstai)  

Fuksipiknik evankelisluterilaisen kirkon takana – tuutoreiden vastuulla 
2.9. Toinen orientaatiopäivä (perjantai)  
3.9. Liikuntaa kaikille (lauantai) – tuutoreiden vastuulla, erityisesti liikuntavuorojen 
mainostusta (liikuntavastaava Juho) 
4.9. Messu ja kirkkokahvit (sunnuntai) – tuutoreiden vastuulla, yhteydenotto seurakuntaan, 
erityisesti hartauksien ja seurakuntavaalien mainostusta (Navi-edustajat Maija ja Susanna) 
5.9. Kolmas orientaatiopäivä (maanantai)  
6.9. Neljäs orientaatiopäivä (tiistai)  
7.9. Mahdollisesti jotain (alkoholitonta) hengailua esim. ort. seminaarilla (keskiviikko) – 
aj:n tapahtumavastaavien vastuulla 
8.9. Kampusrysäys ja Kaupunkisuunnistus (torstai) ISYYn, Fideksen ja Pistiksen rastilla 
Maija, Sohvi, Hanna, Alma, tuutorit kiertävät ryhmiensä kanssa 

 
Fuksiaiset viikolla 37, ensisijaisesti 16.9. (perjantai) – hallituksen ja tuutoreiden yhteistyössä 
Fuksisitsit viikolla 38, ensisijaisesti 21.9. (keskiviikko) – hallituksen ja tuutoreiden 
yhteistyössä 
 
Muuta muistettavaa:  
- syksyn aikana loka-marraskuussa kaverisitsit 
- kerran kuussa alkoholiton tapahtuma 
- Smart Start esittelyt tuutoreista ja hallituksista 
- osaston ja opiskelijoiden ottelu, pesis, viikolla 39 
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- Alias-turnaus Pistis vs. Fides, marraskuussa 
- kesäteologi-ilta, AKI-liitot mukaan, lokakuussa 
- ei liian pitkiä päiviä orientaatiopäivinä 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
8.2 Teologipassi 2022 
Asia: Vuoden 2019 syksyllä teologian ainejärjestöillä on ollut käytössä ”Teologi-passi”. 
Paperisessa passissa on taulukko (36 kohtaa), johon sai rasteja osallistumalla 
liikuntavuoroille, hartauteen tai isompiin tapahtumiin. Keräämällä puolet taulukosta (18 
rastia) oli mahdollista saada lunastaa itselleen haalarimerkki. Fideksen hallituksen 
keskuudessa on noussut intoa kyseisen Teologi-passin uudelleentoteuttamisesta tulevalle 
lukuvuodelle. Passi on suunnattu niin uusille opiskelijoille kuin vanhemmille teologian 
opiskelijoille. 
Esitys: Keskustellaan halutaanko passi toteuttaa myös tulevana lukuvuonna, kuinka se 
toteutettaisiin käytännössä sekä ketkä ottavat vastuulleen passin sekä haalarimerkkien 
toteuttamisen. Keskustelussa nousi esiin, että passin voisi tehdä oikean passin näköiseksi 
vihoksi. Tämän vuoden passia ja suunnittelua voisi hyödyntää myös tulevina vuosina. Passi 
on Fideksen ja Pistiksen yhteinen. Perustetaan Teologi-passia varten työryhmä, työryhmään 
kuuluvat Saara Alamäki, Hanna Ojuva, Maija Voutilainen, Alma Laukkanen ja Siiri Klubb. 
Päätös: Esityksen mukaan 

 
9. Kevään nakkimerkit 2022 

Asia: Fides Ostiensis ry:llä ja muillakin ainejärjestöillä on ollut tapana muistaa aktiivisia 
jäseniään nakkimerkki-nimisillä haalarimerkeillä. Merkit on yleensä jaettu 
kevätlukukaudella kesäbileissä sekä syyslukukaudella puurojuhlassa. Nakkimerkkiä ei 
myönnetä hallituksessa oleville ja merkin mukana jaetaan diplomi, jossa on perustelut 
merkin saamiseksi. 
Esitys: Käydään läpi ehdotuksia, keille kaikille nakkimerkit voitaisiin tänä keväänä antaa ja 
valitaan merkkien saajat. 
Jenny Roth, teki paljon vapaaehtoistyötä Silliksen eteen. 
Julia Rönkkö ja Karoliina Junttila, ovat olleet auttamassa kun on pyydetty sitseillä, haalarin 
kasteessa ja monessa muussa. 
Roosa Liikanen, Auttoi vujujen järjestämisessä (koristeluissa). Teki nimilappuja, ohjelma- ja 
ruokalista lappuset sekä auttoi paikan päällä järjestelyissä. 
Tilda Tuominen, kirjoitti kolme nettihartautta. 
Maija Hammaren, Tanja Tarvainen ja Siru Hakkarainen, suunnittelivat ja toteuttivat 
haalarikastetta. 
Päätös: Annetaan nakkimerkit seuraaville henkilöille: Jenny Roth, Julia Rönkkö, Karoliina 
Junttila, Roosa Liikanen, Tilda Tuominen, Maija Hammaren, Tanja Tarvainen ja Siru 
Hakkarainen. 

 
10. Muut esille tulevat asiat 
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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.  
 
Vuju- ja vappuviikkojen palautelomaketta on luettu ja siitä on keskusteltu, mietitty vastineen 
tekemistä. Palautelomake auki 16.5. asti. 
 
Ilmottautumislinkit aina myös WhatsApp-ilmoitustaululle, eikä vain sosiaalisiin medioihin. 
 
Keskusteltiin siitä, että Fideksellä voisi olla oma 
häirintäyhdyshenkilö/yhdenvertaisuustarkkailija/turvallisemman tilan tarkkailija ja 
tapahtumiin myös omat, jotka ilmaistaan selkeästi. 
 
Käytiin läpi ja keskusteltiin hallituksen sisäisestä puolivälikatsauksesta. 

 
11.  Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 
 

12.  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:40. 

 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Sihteeri, Hanna Silvola    Puheenjohtaja, Alma Laukkanen 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja, Kalle Haataja  Pöytäkirjantarkastaja, Tuomas Virmasalo 

Kalle Haataja


