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Fides Ostiensis ry:n tarkoituksena on toimia teologeja yhdistävänä tekijänä. Yhdistys pyrkii
valvomaan Itä-Suomen yliopiston läntisen teologian opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja, sekä
pyrkii yhteistoimintaan muiden alan järjestöjen kanssa.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio määrittävät toiminnan suuntaviivat vuodelle 2017. Yhdistyksen
toiminnasta päättää ja vastaa yhdistyksen hallitus.

1. Yhdistys
Tavoitteet
- Yhdistykseen kuuluminen koetaan hyödylliseksi ja mielekkääksi
- Yhdistyksen toiminta on tarkoituksenmukaista ja kehityksellistä
- Yhdistys vastaa aktiivisesti toimintakentän asettamiin vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin
sekä toiminnasta saatuun palautteeseen
Yhdistyksen toiminnan painopisteet
Painopiste A: Fides Ostiensis on kaikkien Joensuun läntisen teologian opiskelijoiden
omakseen kokema ainejärjestö. Selvitetään jäsenyyden mielekkyyttä ja kehitetään toimintaa
sen pohjalta.
Painopiste B: Fides Ostiensiksen hallituslaisten oman toimialansa tuntemus on kattavaa.
Jatkuvuus varmistetaan huolellisella perehdytyksellä.
Painopiste C: Toiminnan jakautuminen. Selkeytetään hallituksen tehtävänjakoa ja
osallistutetaan jäsenistöä toiminnan tekemiseen.
2. Yhdistyksen toiminta
2.1 Jäsenhankinta ja –huolto
Fides saa näkyvyyttä uusien opiskelijoiden keskuudessa tuutoreiden kautta,
tervehdyskirjeellä ja orientaatioviikon esittäytymisellä sekä ensimmäisten viikkojen aikana
järjestetyllä toiminnalla. Tiivis yhteistyö tuutoreiden ja osaston kanssa on uusien jäsenten
kannalta merkittävää.
Fides ylläpitää jäsenrekisteriä sekä alumnirekisteriä. Hallituksen kokous hyväksyy uudet
varsinaiset jäsenet ja alumnijäsenet. Alumnijäsenille lähetetään vuosittain maksupohja,
jonka avulla alumnijäsenyyden ylläpidosta tehdään yksinkertaista.
2.2 Jäsenistölle suunnattu toiminta
Toimintaa rahoitetaan tarvittaessa projektein, talkoin ja keräyksin.
Fides järjestää osastonjohtaja Matti Kotirannan kanssa opintomatkan Pietariin keväällä 2017.
Tarjoiluvastaava toimii yhteistyössä hallituksen muiden toimijoiden kanssa ja vastaa
tapahtumien tarjoiluista sekä kahvituksista.
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a. spiritualiteetti
Tiistaisien päivähartauksien pyöriminen jatkuu. Hartauden pitäjä(t), spiritualiteettivastaava,
oppilaitospastori, tarjoiluvastaava, Genesis-kappelin suntio sekä kanttorit tekevät yhteistyötä
ja kokoavat hartaudet sen pohjalta.
Ekumeeninen ote on kiinteä osa Fideksen spiritualiteettia. Ekumeeninen rukousviikko,
ristisaatto ja vastuuviikko järjestetään yhteistyössä ortodoksisen teologian opiskelijoiden
kanssa.
Teologi-illat, joiden painotus on kirkollinen tai kirkkopoliittinen sekä
yleismaailmallinen keskustelu ja kirkon alalle suuntaavien ammatti-identiteettiä vahvistava
toiminta säilyvät spiritualiteettivastaavan tehtävissä. Samoin lauluillat ja mahdolliset
kirkolliset sekä uskonnolliset vierailut ja ekskursiot kuuluvat hänen toimenkuvaansa. Fides
järjestää yhteistyössä TEKO:n ja Pappisliiton kanssa matkoja Papistonpäiville,
Kirkonpäivään, hiippakuntiin ja muihin kohteisiin kysynnän, kiinnostuksen ja
mahdollisuuksien mukaan. Potentiaalisia matkamahdollisuuksia vuodelle 2017 ovat:
Jaetut eväät – jumalanpalveluspäivät (Oulu, 24.-26.3.)
Kirkkopäivät + Lähetysjuhlat (Turku, 19.-21.5.).
Spiritualiteettivastaava toimii Ihmisen kohtaamisen teologiaa –seminaarin
työryhmässä ja mikäli vaihtuva soveltavien opintojen lehtori ei koe IKTS:ia osaksi
työnkuvaansa, ottaa spiritualiteettivastaava työryhmän myös johtaakseen.
b. Tapahtumat
Fideksen tapahtumista vastaavassa toiminnassa pyritään tuomaan eri vuosikurssien
opiskelijat sekä alumnit yhteen ja pitämään yllä vuosikurssien yli vaikuttavaa yhteishenkeä
sekä helpottamaan uusien opiskelijoiden asettumista yliopistoon ja Joensuuhun.
Fides järjestää jäsenilleen monipuolisia, mielekkäitä, hyödyllisiä ja rentouttavia
tapahtumia toimintavastaavan johdolla sekä kysynnän ja tarpeen mukaan.
Kevät:
- Lautapeli-ilta (tammikuu)
- Haalarinkastajaiset yhteistyössä Pistiksen kanssa (tammi-huhtikuu)
- Epäystävänpäivä (helmikuu)
- Laskiaisrieha yhteistyössä Nuorten aikuisten iltojen kanssa (helmikuu)
- Haalarimerkkitalkoot (helmi-huhtikuu)
- St. Patrick’s dayn juhlat yhteistyössä Echon ja Lingwistin kanssa (maaliskuu)
- Vuosijuhlaviikko (huhtikuu)
- Lapsettaa-ilta (huhtikuu)
- Vappu (huhti-toukokuu)
- Kesäbileet (toukokuu)
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Syksy:
- Orientaatioviikko yhteistyössä Pistiksen ja tuutoreiden kanssa (elo-syyskuu)
- Fuksisitsit yhteistyössä tuutoreiden kanssa (syyskuu)
- Fuksiaiset yhteistyössä Pistiksen ja tuutoreiden kanssa (syys-lokakuu)
- Warjot humanististen ainejärjestöjen kanssa (lokakuu)
- Alias-turnaus yhteistyössä Pistiksen kanssa (loka-marraskuu)
- Teetä ja sympatiaa –ilta (marraskuu)
- MarrasApprot yhteistyössä Bunsenin kanssa (marraskuu)
- Kaamoksen kaatajaiset (marras-joulukuu)
- pikkujoulut yhteistyössä Godiksen kanssa (marras-joulukuu)
- puurojuhla (joulukuu)
Tapahtumia järjestetään säännöllisesti vuoden ympäri, siten että jokaiselle olisi tarjota jotakin.
Ainejärjestöjen väliseen, jatkuvasti kasvavaan yhteistyöhön pyritään. Lisäksi yhteisiä
tapahtumia ja jäsenvaihtoja tapahtumiin toteutetaan mahdollisuuksien mukaan muiden
teologisten ainejärjestöjen (TYT, TSF) kanssa.
c. Liikunta
Fideksellä on oma, viikoittainen liikuntavuoro. Sen lisäksi järjestetään Talvi- ja
Syyshäsmäkkä, opintotukikoris yhteistyötahojen kanssa ja osallistutaan joukkueina ISYY:n
tarjoamiin liikuntailtapäiviin ja salibandy-liigaan, sekä osallistujamäärästä riippuen
Räkäposkella-hiihtoon ja Gloria Patri-jalkapalloturnaukseen. Liikuntaa yhdistetään myös
muihin tapahtumiin, kuten orientaatio- ja vappuviikolle.
2.3. Edunvalvonta
Fides valvoo läntisen teologian opiskelijoiden etuja vaalimalla hyviä suhteita teologian osastoon
ja ylioppilaskuntaan sekä kirjoittamalla kannanottoja pinnalla oleviin aiheisiin.
a. Koulutuspoliittinen
Koulutuspoliittinen vastaava edustaa Fidestä Koulutuksen kehittämisen työryhmässä, sekä
Itä-Suomen Yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisessa jaostossa aktiivisena
toimijana. Koulutuspoliittinen vastaava toimii luontevana ja luotettavana yhteyshenkilönä
teologian opiskelijoiden koulutukseen liittyvissä kysymyksissä ja järjestää ajankohtaisia
koulutukseen liittyviä tiedoksiantoja ja teologi-iltoja. Tarkkailua ja kannanottoja.
Fides seuraa valtakunnallista ja paikallista koulutuspoliittista kenttää ja ottaa kantaa
teologian opiskelijoita koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin.
b. Sosiaalipoliittinen
Alumnitoiminta vakiinnutetaan luomalla alumnirekisteri. Sosiaalipoliittinen vastaava
järjestää vuosittaisen alumnipäivän. Alumnien joukosta valitaan aktiivinen yhdyshenkilö,
jonka kanssa suunnitellaan ja toteutetaan alumnitoimintaa.
Sosiaalipoliittinen vastaava osallistuu Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan
ylläpitämään sosiaalipoliittiseen jaostoon sekä järjestää spiritualiteettivastaavan ja
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koulutuspoliittisen vastaavan rinnalla teologi-iltoja, joiden painopisteenä on muun muassa
opettajakoulutus, yhteiskunnalliset/muut ammatit ja kesätyöhaku.
3. Muu toiminta
3.1 Viestintä
Fides tiedottaa jäsenistöään seuraavien väylien kautta:
- Sähköpostilista
- Nettisivut
- Teologisen osaston aulan ilmoitustaulu
- Facebook
- Instagram
- Snapchat
Fidekseltä ilmestyy vuosittain kaksi julkaisua; Ilmestys ja Apokryfit, joiden sisältöä tuottaa
koko jäsenistö.
3.2 Yhteistyösuhteet
Fides pyrkii jatkuvasti luomaan uusia ja hedelmällisiä yhteistyökumppaneita ja jatkaa sekä
kehittää olemassa olevia suhteitaan.
Kirkolliset ja yhteiskunnalliset tahot
- Hiippakunnat
- Joensuun seurakuntayhtymä
- Pappisliitto
- Suomen uskonnonopettajien liitto
Opiskelijatahot
- Itä-Suomen yliopisto
- Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
- Teologian osasto
- Joensuun kampuksen ainejärjestöt
- Muut teologiset opiskelijayhdistykset (TYT, TSF, Pistis)
- Teologikoulutuksen toimikunta TEKO
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