
Itä-Suomen yliopiston läntisen teologian alumniyhdistys Idän Viisaat ry

Vuosikokous
Torstaina 29.4.2021 klo 19 Microsoft Teamsin välityksellä

Läsnä
Jarkko Vikman, vuosikokouksen puheenjohtaja
Marja Juntunen
Matti Kivilahti
Niilo Lahti (poistui kohdan 8 jälkeen)
Satu Niiranen
Riikka Riihiniitty (poistui kohdan 8 jälkeen)
Juuso Sikiö
Sami Siltanen
Ira Sirkiä
Atte Hokkanen, vuosikokouksen sihteeri

Pöytäkirja

1. kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Vikman avasi kokouksen klo 19.02.

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin puheenjohtajaksi Jarkko Vikman, sihteeriksi Atte Hokkanen sekä
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sami Siltanen ja Riikka Riihiniitty.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

Lisättiin kohta 11 kokouksen päätös. Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksellä.

5. esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus (Liite 1.) sekä toiminnantarkastajan
lausunto

Sami Siltanen esitti tilinpäätöksen, Jarkko Vikman toimintakertomuksen ja Matti
Kivilahti toiminnantarkastajan lausunnon, joka oli vastuuvapautta puoltava ja
yleissävyltään kiittävä.

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille



Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio (Liite 2.) sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus

Juuso Sikiö teki muutosesityksen: Poistetaan ”lisäksi hallituksen tulee arvioida...” ja
lisätään: ”Idän viisaat ry aloittaa Fides Ostiensis ry:n kummipäiväkodin tukemisen.”
Matti Kivilahti kannatti esitystä, mutta Sikiö veti esityksen pois Ira Sirkiän
kommenttipuheenvuoron jälkeen. Niinpä voimaan jäi hallituksen pohjaesitys.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

Juuso Sikiö teki muutosesityksen menoarvioon: lisätään opiskelijastipendi 50 e. Sami
Siltanen kannatti esitystä.

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio esitetyllä muutoksella. Lisäksi vahvistettiin liittymis- ja
jäsenmaksun suuruudeksi 20 e.

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Juuso Sikiö. Lisäksi hallituksen jäseniksi valittiin
Atte Hokkanen, Ira Sirkiä, Sanni Frisk, Sami Siltanen, Silja Parviainen ja Jarkko
Vikman sekä varajäseniksi Niilo Lahti, Heidi Pitkänen, Marja Juntunen ja Satu
Niiranen.

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

Valittiin toiminnantarkastajaksi Matti Kivilahti ja varatoiminnantarkastajaksi Riikka
Riihiniitty.

10. muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 ja toivotti kaikille riemullista vappua.



Liite 1.

Toimintakertomus toimintakaudelta 2020–2021

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 29.4.2021

Yhdistyksen tarkoituksena on entisen Joensuun yliopiston ja nykyisen Itä-Suomen yliopiston
läntisen teologian koulutusohjelmasta valmistuneiden opiskelijoiden yhteen kokoaminen ja
tukeminen valmistumisen jälkeen.

Kuluneelle toimintakaudelle laaditun toimintasuunnitelman mukaan yhdistyksen toiminnalla
on ollut kuusi painopistettä: 1) viikonlopputapahtuma 2) blogi 3) säännöllisempi toiminta 4)
kontaktit yhteistyökumppaneihin 5) jäsenhankinta ja 6) varainhankinta. Toimintakertomus on
jaoteltu näihin painopisteisiin. Lisäksi huomionarvoisina seikkoina kuluneelta kaudelta
voidaan pitää arvotyöskentelyn aloittamista, hallitustyöskentelyn arkea sekä tietysti
tilinpäätöstä. Nämä löytyvät toimintakertomuksen kohdista 7–9.

1. Alumnitapahtuma

Koronapandemia vaikutti myös Idän Viisaiden alumnitapahtumaan siirtäen Joensuuhun
suunnitellun viikonlopputapahtuman toteutettavaksi virtuaalisesti. Tapahtumalla juhlistettiin
kirkon virkaan pätevöittävien opintojen alkua Joensuussa, josta tuli vuonna 2021 kuluneeksi
20 vuotta. Tapahtuma “Golgatalta Agoralle” pohti teologikoulutuksen ja kirkon virkaan
suuntaavien yliopisto-opintojen merkitystä ja tulevaisuutta. Lauantaina 13.2.2021
järjestetyssä tapahtumassa olivat puhumassa Kuopion piispa Jari Jolkkonen, käytännöllisen
teologian professori Kati Tervo-Niemelä sekä Iso Kirja -opiston vararehtori Sami Aro-Panula.
Tapahtuman lopussa oli paneelikeskustelu, jota kommentoi TM, ortodoksisen uskonnon
lehtori Riikka Riihiniitty. Osallistujia tapahtumassa oli 21 henkilöä.

2. Blogi

Yhdistys avasi kesäkuussa 2020 internetsivuilleen kuukausittain päivittyvän blogin.
Blogikirjoituksia on maaliskuuhun 2021 mennessä kertynyt yhdeksän kappaletta. Tekstit ovat
käsitelleet monipuolisesti mm. teologien työllistymistä sekä työelämätaitoja seuraavin aihein:

Runoilijaksi kutsuttu - Matti Kivilahti
Teologia - Akateeminen Tiamat - Riikka Riihiniitty
Suomen nuorin kirkkoherra - Atte Hokkanen
Hei teologi - Sinua kaivataan somessa - Minni Nevalainen
Tunteet, uskonkäsitykset ja loogiset perustelut - Papit ja kysymys samaa sukupuolta olevien
avioliitosta - Laura Kallatsa
TT vai IT? - Niilo Lahti
Lihaksi tulleesta ja matojen syömästä sanasta - puheenjohtajan keskivertogeneerinen
joulutervehdys - Jarkko Vikman
Nuorisotyöhön herätysliikkeeseen - Tinja Halunen



Lyhyesti taloussuunnittelusta - Marja Juntunen

3. Säännöllisempi toiminta

Säännöllisempää toimintaa on käynnistetty Iltakahvit-nimen alla. Iltakahvit ovat olleet
Microsoft Teamsissa noin kerran kuukaudessa tapahtuvia vapaamuotoisia keskusteluhetkiä,
joihin on kuulunut lyhyt alustus ajankohtaisista aiheista. Toistaiseksi toiminta ei ole vielä
tavoittanut suuria osallistujamääriä: eniten osallistujia (8 hlöä) oli mukana
pikkujouluteemaisissa Iltakahveissa joulukuussa 2020. Kaiken kaikkiaan Iltakahveja on
toimintakauden aikana järjestetty viisi kertaa:

Papit ja kysymys samaa sukupuolta olevien avioliitosta - Laura Kallatsa
Erilaiset oppijat - Riikka Riihiniitty ja Satu Niiranen
Pikkujoulut - Matti Kivilahti ja Jarkko Vikman
Alumnien materiaalipankin valmistelua - Jarkko Vikman ja Niilo Lahti
Työnhaku - Sami Siltanen ja Riikka Riihiniitty

4. Yhteydet yhteistyökumppaneihin

Golgatalta Agoralle -webinaari koettiin kiinnostavana yhteistyöavauksena niin Kuopion
hiippakunnan kuin Itä-Suomen yliopiston teologian osastonkin suuntaan. Kun tähän
tapahtumaan vielä saatiin rahoitusta Pappisliitolta, voidaan tapahtumaa pitää kaiken
kaikkeaan hyvänä alkuna eri yhteistyömahdollisuuksille, joita tulee jatkossa vaalia. Edellä
mainittujen tahojen lisäksi yhteistyötä tehdään myös opiskelijajärjestö Fides Ostiensis ry:n
kanssa.

5. Jäsenhankinta

Yhdistyksen jäsenhankinta näyttää hidastuneen, sillä vain viisi henkilöä liittyi yhdistyksen
jäseneksi toimintakauden aikana. Yhteensä yhdistyksellä on nyt 22 jäsentä.

6. Varainhankinta

Sinnikäs apurahojen hakeminen tuotti viimein tulosta, kun Pappisliitto myönsi 1000e
apurahan tapahtuman järjestämiseen. Kun Korona perui alumnitapahtuman lähitoteuksen, ei
tapahtumasta syntynyt myöskään kuluja. Liiton luvalla apurahan saa käyttää seuraavana
toimintakautena vastaavanlaisen tapahtuman järjestämiseen.

7. Arvotyöskentely

Yhteiskunnallisen polarisoitumisen aikana hallitus koki tarpeelliseksi kirkastaa, millaisille
arvoille yhdistyksen toiminta rakentuu. Sami Siltasen johdolla hallitus työskenteli syksyllä
2020 arvojen parissa kolmella kokoontumiskerralla. Näiden pohjalta kirkastuivat yhdistyksen



perusarvot, joita jatkossa aletaan viestiä myös yhdistyksen Facebook-ryhmässä. Arvoiksi
kirjattiin:

- Jäsenistön hyvinvointi:
- Yhdistys tukee jäsenistön kasvua ihmisenä sekä ammatillisten taitojen

kehittymistä.
- Yhdistys pitää esillä jäsenistön jaksamista.

- Toisten kunnioittaminen:
- Huomioimme puheessa ja toiminnassa ihmisten moninaisuuden.

Ystävällisyys ja kunnioitus ovat yhdistyksen toiminnan pohja.
- Yhdistyksen toiminta on avointa ja turvallista.

- Pyrkimys ymmärtämiseen:
- Sitoutuminen akateemiseen elämäntapaan ja tieteellisiin menetelmiin.
- Käsiteltävissä aiheissa tukeudumme asiantuntijoihin.
- Yhdistyksellä ja jäsenillä on oikeus muuttaa mielipidettään käsiteltävistä

asioista.
- Vaikuttaminen:

- Olemme yhdistyksenä kiinnostuneita jäsenistön toiveista ja valmiita
vastaanottamaan palautetta.

- Yhdistys ottaa kantaa ja vaikuttaa jäsenistöään koskevissa asioissa.
- Pyydämme jäsenistöä osallistumaan yhdistyksen toimintaan myös järjestäen.

8. Hallitustoiminta

Seuraavat henkilöt toimivat yhdistyksen hallituksessa:

Puheenjohtaja Jarkko Vikman
Varapuheenjohtaja Tiia Liuski
Sihteeri Atte Hokkanen
Rahastonhoitaja Sami Siltanen
Jäsen (nettisivuvastaava) Niilo Lahti
Jäsen Satu Niiranen
Jäsen Riikka Riihiniitty
Varajäsen Marja Juntunen
Varajäsen Kari-Antti Kitunen
Varajäsen Heidi Pitkänen

9. Tilinpäätös - ks. seuraavat sivut



Idän Viisaat ry
Tilinpäätös kausi 2020–2021 1.4.-31.3.

Johdanto
Yhdistyksen tili on Pohjois-Karjalan Osuuspankki: FI30 5770 0520 4691 95. Tili on avattu
27.2.2019. Käyttöoikeudet siirtyivät nykyiselle rahastonhoitajalle 1.7.2020 alkaen.

Kauden 2020–2021 taloutta kuvaa sanonta ”suuret tulot, pienet menot”. Koronavuonna
fyysistä tapahtumaa ei voitu toteuttaa, joten yhdistyksen kulut keskittyvät tilin
palvelumaksuihin. Tulopuolella tilejä vääristää käyttämättä jäänyt Pappisliiton
toiminta-avustus. Avustus jätettiin luvan kanssa tilille odottamaan seuraavaa kautta ja uutta
yleishyödyllistä käyttökohdetta.

Tilinpäätöksen tekemistä vaikeutti huomattavasti pitkittynyt tilinkäyttöoikeuksien
siirtäminen. Käyttöoikeudet siirtyivät uudelle rahastonhoitajalle kesäkuun lopussa, joten on
mahdollista, että kuun lopusta tulleet tilitapahtumat ovat jääneet rekisteröimättä.
Lopullisessa tilinpäätöksessä heittoa on tasan +20 €, eli yhden jäsenmaksun verran. Jäsenille,
joiden jäsenmaksua ei ole rekisteröity vuonna 2020 on lähetetty sähköpostia, mutta
vastausta ei ole saatu. Virheen vaikutus yhdistyksen taloudelle on minimaalinen.

Talous tyypin mukaan

Tulot
Jäsenmaksut 320€
Avustukset 1000€
Muut 0€
Yhteensä: 1320€

Menot

Tilin kuukausi- ja palvelumaksut 84,76
Matkalaskut 0
Palkkiot 0
Yhteensä: 84,76

Vertaus 2020 talousarvioon

TA
2020

Toteuma
2021

TULOT
Jäsenmaksut 560€ 320€



Avustukset 0€ 1000€
MENOT
Tilin kuukausi- ja palvelumaksut -81,6€ 84,76€
Nimenkirjoittajien muutosilmoitus -20€ 0
Teemapäivän puhujien matkakulut -600€ 0

Talousarviossa tilillä olisi 31.3. +47,4 €. Toteumassa tilillä oli 31.3. +1 444,83.

Erityisesti jäsenmäärän kasvu ei toteutunut toivotulla tahdilla, mutta yhdistyksen tasainen
kasvu on kaikesta huolimatta positiivista kehitystä myös yhdistyksen taloudelle.

Talous päivämäärän mukaan

Pohjois-Karjalan Osuuspankki: FI30 5770 0520 4691 95 (tili avattu 27.2.2019)

Tulot
määrä tarkoitus

3.4.2020 20 € Jäsenmaksu
21.4.2020 20 € Jäsenmaksu
5.5.2020 20 € Jäsenmaksu
6.5.2020 20 € Jäsenmaksu
6.5.2020 20 € Jäsenmaksu
23.5.2020 20 € Jäsenmaksu
24.5.2020 20 € Jäsenmaksu
25.5.2020 20 € Jäsenmaksu
25.5.2020 20 € Jäsenmaksu
25.5.2020 20 € Jäsenmaksu
26.5.2020 20 € Jäsenmaksu
2.6.2020 20 € Jäsenmaksu
5.6.2020 20 € Jäsenmaksu
16.6.2020 20 € Jäsenmaksu
17.10.2020 20 € Jäsenmaksu
11.11.2020 1000€ Suomen kirkon pappisliitton apuraha
31.3.2020 20€ Jäsenmaksu

Yhteensä: +1320€

Menot
Määrä Lähde Tarkoitus

6.4.2020 6,93 € Osuuspankki Tilin kuukausimaksu /
Palvelumaksu

(1.–31.3.2020)
7.5.2020 6,26 € Osuuspankki Tilin kuukausimaksu /



Palvelumaksu
(1.–30.4.2020)

4.6.2020 7,97 € Osuuspankki Tilin kuukausimaksu /
Palvelumaksu

(1.–31.5.2020)
6.7.2020 7,32 € Osuuspankki Palvelumaksu (1.–30.6.) /

Tilin kuukausimaksu
6.8.2020 6,80 Osuuspankki Palvelumaksu (1.–31.7.) /

Tilin kuukausimaksu
4.9.2020 0,80 Osuuspankki Palvelumaksut (1.–31.8.)
6.10.2020 6,80 Osuuspankki Palvelumaksut (1.–30.9.) /

Tilin kuukausimaksu
5.11.2020 6,93 Osuuspankki Palvelumaksut (1.-31.10) /

Tilin kuukausimaksu
4.12.2020 9,35 Osuuspankki Palvelumaksu (1.–30.11.)

/ Tilin kuukausimaksu
8.1.2021 8,80 Osuuspankki Palvelumaksu (1.-31.12.)

/ Tilin kuukausimaksu
4.2.2021 8,00 Osuuspankki Palvelumaksu (1.-31.1.2021)

/ Tilin kuukausimaksu
4.3.2021 8,80 Osuuspankki Palvelumaksu (1.-28.2.)

/ Tilin kuukausimaksu

Yhteensä: -84,76 €

Summat

Tilin summa kauden 2019-2020 lopussa: +189,59 €
Tilin summa kauden 2020-2021 lopussa: +1 444,83



Liite 2.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kaudelle 2021–2022

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 29.4.2021

Yhdistyksen tarkoituksena on entisen Joensuun yliopiston ja nykyisen Itä-Suomen yliopiston
läntisen teologian koulutusohjelmasta valmistuneiden opiskelijoiden yhteen kokoaminen ja
tukeminen valmistumisen jälkeen.

Tulevana toimintakautena yhdistys:

1) Jatkaa aktiivisena toimijana jäsenistön parissa
2) Kehittää etäyhteyksien kautta tapahtuvaa toimintaa
3) Laajentaa sidosryhmien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä
4) Pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä

Näitä tavoitteita ja niihin liittyviä toimia avataan tässä dokumentissa. Lisäksi dokumenttiin
liitetty talousarvio antaa suuntaa niille taloudellisille resursseille, joilla kyseisiä tavoitteita
voidaan edistää.

1. Jäsenistön ja heidän arkensa tavoittaminen

Yhdistys suuntaa toimintaansa yhä jäsenlähtöisemmäksi niin säännöllisen toiminnan kuin
suurempien tilaisuuksien kannaltakin. Olemassa oleva apuraha tarjoaa mahdollisuuden
suunnitella toimintaa jäsenistön ääntä kuunnellen. Poikkeuksellinen pandemia-aika on luonut
monenlaisia haasteita teologien arjen ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Tämä konteksti
huomioidaan tulevaa toimintaa suunniteltaessa.

2. Etäyhteyksien kautta tapahtuvan toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen hallitus tutkii, kuinka säännöllinen etäyhteyksien kautta järjestetty toiminta
tavoittaisi paremmin yhdistysten jäseniä sekä herättäisi uusien ihmisten kiinnostusta
yhdistystä kohtaan. Tällöin huomioitavia kysymyksiä ovat mm.:

- pitäisikö säännöllistä toimintaa olla useammin tai harvemmin kuin kerran viikossa
- pitäisikö toiminnassa olla jokin kantava teema (esim. tietyn teoksen lukeminen tai

tietyn aiheen käsittely eri näkökulmista)
- kuinka hyödyntää paremmin jäsenistön omaa asiantuntemusta toiminnan

kehittämisessä

3. Sidosryhmien kautta tapahtuva yhteistyö

Kevään 2021 alumnitapahtuma avasi kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia Kuopion
hiippakunnan sekä Itä-Suomen yliopiston teologian osaston suuntaan. Molemmilla tahoilla



olisi alumnien kanssa yhteneviä intressejä panostaa uusien opiskelijoiden hyvinvointia
edistäviin hankkeisiin. Yhdistys selvittää potentiaalisia yhteistyötilanteita tätä varten, sekä
pyrkii tiiviimpään ajatustenvaihtoon tässä asiassa myös Pappisliiton sekä Fides Ostiensis
ry:n kanssa. Esimerkiksi tulee pohtia, voisiko vuoden 2022 alumnitapahtuma liittyä tällaiseen
hankkeeseen. Yhdistyksellemme on tarjottu mahdollisuutta mainostaa syksyllä 2021
julkaistavassa Fides Ostiensiksen vuosijulkaisussa olemassaoloaan. Hallituksen tulee
arvioida, onko tämä yhdistyksen taloudellisen tilanteen myötä mahdollista. Lisäksi
hallituksen tulee arvioida, olisiko yhdistyksellä mahdollisuutta rahoittaa kansainvälistä
kummikohdetta.

4. Jäsenmäärän kasvattaminen

Alkuinnostuksen jälkeen yhdistyksen jäsenmäärän kasvu on hidastunut. Kuitenkin
esimerkiksi yhdistyksen Facebook-yhteisö tavoittaa 180 alumnia. Alkavalla toimintakaudella
tuleekin pohtia, miten jäsenhankintaa tehdään jatkossa tehokkaammin. Yksi väylä tähän on
varmasti näkyminen teologian osaston arjessa, mutta muitakin voi löytyä. Esimerkiksi
yhdistyksen Facebook-ryhmän viestintää voidaan aktivoida niin, että julkaisuja olisi noin
kerran viikossa.

Yhdistyksen jäsenet ovat myös jo pidempään kaivanneet t-paitoja ym. oheistuotteita.
Tuleekin pohtia, olisiko niiden lanseeraaminen taloudellisesti kannattava panostus
yhdistyksen tunnettuuden kannalta.

5. Talousarvio

Yhdistyksen talous tulee tulevana kautenakin rakentumaan jäsenmaksujen ja avustusten
varaan. Rahankeräyslain mahdollistamaa pienkeräysmahdollisuutta yhdistyksen tueksi tulee
jatkossa selvittää lisää. Jos hanke koetaan vaivan arvoiseksi, tulee pienkeräys avata
esimerkiksi jäsenmaksun maksamisen yhteyteen. Yhdistyksen menot puolestaan syntyvät
pääosin alumnitapahtuman järjestämisestä ja pankin palvelumaksuista (mikäli
oheistuotteiden lanseeraaminen ei muodosta merkittävää taloudellista rasitetta).

Arvio tuloista:

Jäsenmaksut 25 x 20e = 500e
Mahdolliset pienkeräysavustukset 100e
Tulot yhteensä. 600e

Arviot menoista:

Alumnitapahtuman toteutus yht. 1000e:
Matkakulut 4 x 100e = 400e
Kahvitus 200e
Materiaalit 200e
Kiitosruokailu 200e

Mainos Fideksen vuosijulkaisussa 50e



Opiskelijastipendi 50e
Pankin palvelumaksut 12x7e=84e
Menot yhteensä 1184e

Tilillä 31.3.2021: 1444,83e
Tulot 600e
Menot 1184e
Tilillä 31.3.2022 arviolta 860,83e
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