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Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Fideksen vuosijuhlat
7. Fideksen vappu
8. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa –seminaarin tilanne
9. Orientaatioviikko ja fuksiaiset
10. Keväthäsmäkkä ja kesäbileet
11. META
12.Seuraavan kokouksen ajankohta
13.Kokouksen päättäminen
Aika ja paikka: maanantai 24.4. klo 14.15 paikassa AG208.
Paikalla: Annika Juurikka, Veera Kananen, Ira Sirkiä, Netta Lamminmäki, Eero
Varesvuo, Sara Niemelä, Elina Orjala. Sara Salonen saapui klo 14:47. Leevi Tuikka
saapui klo 14:57. Leevi Tuikka ja Annika Juurikka poistuivat klo 16:42.
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:31.

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

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 20.3.2017 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja liitteineen tarkastettuna.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään esityslistaan kohta 10.
Keväthäsmäkkä ja kesäbileet.
Päätös: Esityksen mukaan.
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Siirrytään kokoustauolle 14:43.
Jatketaan kokousta ajassa 14:47

5. Ilmoitusasiat
Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Annika: Palautepäivässä hyvä meininki ja palautetta enemmän mitä viime vuonna,
kannusteet auttaneet. KouKessa ja OPS-työryhmissä käyty, soveltavien opintojen
neuvottelukunnasta toive, että pitäisi parantaa teologien yhteyttä seurakuntiin. Fideksen
pitäisi ottaa aktiivisemmin roolia ja järjestää erilaisia koulutuksia. Haalarinkastajaisissa
enemmän tuutorin roolissa. Edunvalvontajaoston tehtävät myös hanskassa.
Ira: Järjestöpäivillä haalarimerkkejä myymässä, jonkin verran voittoa. Soveltavien opintojen
kirjatilaus tulossa ja marrasappro-duunia.
Netta: Kirjastoprojektin tarrat on tehty, edunvalvontajaoston kanssa yhteydenpito on ollut
heikkoa mutta parannettu on aiemmasta. Agora Cupissa haalarimerkkejä myymässä.
Kotirannan kanssa yhteydessä alumnipäivä-asioiden tiimoilta.
Eero: Spirrehommat alkaneet hyvin.
Sara N. : NAVI-kokouksessa oltu. Toinen edustaja seuraavaan kokoukseen vetämään
työpajaa. NAVI julkaisi kannanoton, julkaistaanko Fideksen sivuilla?
Sonja: Enemmän vujuhommissa.
Santsi: Päiväkahvit rullailleet eteenpäin. Vappumunkit ja vujukakut tekemisen alla,
tukijoukkoja on. Munajahti järjestetty, ensi vuonna ehkä tiedottaa aiemmin.
Ellu: Kevätkokouksen jälkeen bileet, oli toimivat vaikka vähän porukkaa. Idea kokousten
järjestämisestä jossain muualla. Keskusteltiin yhteisestä tilistä Bunsenin kanssa, koska
Marrasapprot. Todettiin monimutkaiseksi ja turhaksi. Haalarinkastajaiset menivät hyvin
muutamia pikkuseikkoja lukuun ottamatta. Agora Cup kiva tapahtuma, Fides voisi olla
enemmänkin mukana.
Leevi: Liikuntavuoroilla kävijäkatoa, keväällä normaalia mutta silti huolestuttavaa. Varnitsan
kanssa yhteyksissä yhteisestä sählyvuorosta ja voitaisiin ruveta pyörittämään. Entä kaksi
yhteistä vuoroa: sähly- ja toinen vuoro? Ajankohtaa voisi muuttaa? Tulossa opintotukikoris,
siitä infoa myöhemmin jakoon.
Veera: Ilmestys on paketissa. Kirjastoprojekti omalla painollaan. Eero ottaa Ilmestykset nyt
mukaan, ja toimittaa Kimmeliin keskiviikoksi.
Sara S.: Kiirettä pitää. TSF:n vuosijuhlalahja lahjoitus Lähetysseuran katastrofirahastoon.
Keskustelua käytiin tapauksista, joka on koskettanut Fideksen toimijoita ja ulkopuolisia
viime aikoina. Linjattiin, että Fides toimii tästä lähtien virallisten tahojen kautta asiaa
hoitaessa, eikä hyväksy ahdistavaa käytöstä ketään kohtaan.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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6. Fideksen vuosijuhlat
Esitys: Juhlavastaava Sonja Korhonen kertoo vuosijuhlien tilanteen. Merkitään tiedoksi.
Vujumessu: Fides edustettuna hyvin messussa, avustajat valittu. Kahvituksen järjestys
hoidossa, alkaa klo 12. 9:30 avustajat paikalle messuun.
Vujut: Viime hetken muutoksia, piispan tulo aiheutti. Koristelut ja nimikyltit + Ilmestykset
pöydille. Aikataulu valmis, ohjelmalehtisen pöytäversio tulostamatta. 116 vierasta
odotettavissa.
Veera Kananen kuvaa vuosijuhlat, 50€ S-Ryhmän lahjakortti palkkioksi.
Kirjabasaariin myös haalarimerkit ja kuntanauhat. Netta hakee hakaneulat. Vaihtorahat
muistettava.
Päätös: Esityksen mukaan.
/ siirrytään kohtaan 8. IKTS /

7. Fideksen vappu
Esitys: Käydään läpi vapun kulku ja tarvittavat tehtävät. Facebook-tapahtuma, johon laitettu
kaikki mahdolliset. Munkkijuttu mietityttää, valmistaudutaan auttamaan tarjoiluvastaavaa.
SUOL:in ilta hoidossa. Torstaina sillis, Fides ostaa ruokaa. Budjetin mukaan, mitä
vuosijuhlilta jää. Lauantaina vappusoudut. Sunnuntaina vappuhommia, Lallin kukitus ja siitä
alkukivien lakitukseen, vappukulkueeseen. 18 grillailut ev. lut. kirkon takana, mutta voisi
olla aikaisemmin. Fuksien kiitos tuutoreille, jos mahdollista. ISYY:llä lisää tapahtumaa.
Päätös: Esityksen mukaan.

8. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa –seminaarin tilanne
Esitys: Työryhmän jäsenet esittelevät seminaarin tilanteen. Merkitään tiedoksi. Rullaa hyvin,
viime viikolla palaveri: nimi Rauhan tiellä. Puhujia 3: Jalonen Riikka, Kajala Laura, Sevanto
Antti. Työpajoja ja luentoja. Ajankohta. 26.10.-28.10. TEKOlta ja ISYYltä rahoitusta.
Räsänen-Vesala tekee julisteet. Y-tunnus hakemus tehtävä, että saataisiin syksyksi.
Korvauksista ei vielä tiedetä.
Päätös: Merkitään tiedoksi
/palataan kohtaan 7./

9. Orientaatioviikko ja fuksiaiset
Esitys: Ollaan yhteydessä tuutoreihin Sanni Frisk, Jenna Leinonen, Mikael Suontausta, Juho
Jokela, Jani Kaaresalo ja Matias Kröger sekä osastoon ja sovitaan syksystä. Jälleen
yhteistyötä orientaatioviikolla ja sen jälkeen esim. fuksisitsit ja fuksiaiset. Varataan näille
mahdollisesti tiloja jo keväällä. Ellu laittaa Roosalle tiloista ja tapahtumista viestiä. Lisätään
ihmisiä fuksiaistensuunnittely -ryhmään, siellä lisää suunnittelua.
Päätös: Esityksen mukaan.

10. Keväthäsmäkkä ja kesäbileet
Asia: Päätetään, mitä tehdään kesäbileissä 8.-10.5. ja keväthäsmäkässä 4.5. Nakkimerkkien
päätös. Keväthäsmäkkä Kuhasaloon, liikunta keksii liikunta-aktiviteetit, toiminnalta muuta
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ohjelmaa. Kesäbileet Männikköniemessä mahdollisesti, nakkimerkit jaettaisiin siellä + muuta
ohjelmaa. Keskusteltiin nakkimerkkiehdokkaista.
Päätös: Esityksen mukaan.

11. Muut esille tulevat asiat
Asia: META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka
eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Annika pitää huolen, että tämä toteutuu asianmukaisine kutsuineen ja esityslistoineen.
Ennen toukokuun puoltaväliä Annikan kanssa. Syksyn kuviot siellä.
Päätös: Esityksen mukaan.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:08.

