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Yhdistyksen tarkoituksena on palvella sen jäsenistöä, valvoa Helsingin yliopiston teologian 

opiskelijoiden etuja ja toimia heidän yhdyssiteenään (säännöt 2 §).  

Teologian opiskelijat on heterogeeninen joukko ihmisiä, joilla on erilaiset tavoitteet 

opinnoilleen ja valmistumisen jälkeiselle työelämälleen sekä erilaiset maailmankatsomukselliset 

arvot ja uskonnolliset vakaumukset. Jäsenistön palveleminen ja opiskelijoiden etujen valvominen 

edellyttää monimuotoista toimintaa ja erilaisten mielipiteiden huomioon ottamista. 

Toverineuvosto koostuu vaaleilla valituista yhdistyksen jäsenistä. Toverineuvosto 

käyttää yhdistyksen ylintä päätösvaltaa ja päättää erityisesti asioista, jotka sen päätettäväksi on 

säännöissä määritelty. Yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen ja toteutuminen edellyttää, että 

opiskelijat kokevat tärkeäksi olla päättämässä yhdistyksen asioista pyrkimällä vaaleissa 

toverineuvoston jäseniksi. On tärkeää, että toverineuvostossa olisi erilaisia opiskelijoita, joilla on 

erilaiset käsitykset yhdistyksen toiminnan järjestämisestä. 

Toverineuvoston asettama yhdistyksen hallitus käyttää yhdistyksen hallinto- ja 

toimeenpanovaltaa. Hallituksella on tärkeä tehtävä sekä asioita valmistelevana että päätöksiä 

tekevänä elimenä. On tärkeää, että teologian opiskelijat, yhdistyksen jäsenet ja hallituksen 

virkailijat kokevat tärkeäksi vaikuttaa yhdistyksen asioihin ottamalla osaa yhdistyksen asioita 

koskeviin keskusteluihin. Laadukas päätettävien asioiden valmisteleminen antaa mahdollisuuden 

avoimeen hallituksen ja jäsenistön keskinäiseen dialogiin, jossa hallinto on läpinäkyvää ja 

päätöksenteko avointa. Asioiden tehokas valmisteleminen edellyttää, että hallitus toimii 

yhtenäisesti. 

 Hallituksen virkailijat ovat toverineuvoston asettamia yhdistyksen toimihenkilöitä, 

jotka eivät käytä päätösvaltaa hallituksen kokouksissa.  Hallitus ja virkailijat huolehtivat 

yhdistyksen operatiivisen toiminnan järjestämisestä. Hallituksella ja virkailijoilla on ensisijaisen 

tärkeä tehtävä yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisessa. Heidän on tiedostettava, että sen 

perimmäisenä tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta. Hallituksen jäsenet tai virkailijat eivät 

aja omaa etuaan tai toteuta mitään muutakaan henkilökohtaista tavoitetta, joka olisi ristiriidassa 

yhdistyksen tarkoituksen kanssa. Lisäksi hallituksen ja virkailijoiden on huolehdittava, että sekä 

toiminnan järjestäminen että siihen osallistuminen on mielekästä ja antoisaa. 

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen edellyttää monimuotoista toimintaa ja 

erilaisten mielipiteiden ottamista huomioon. Hallituksen on pyrittävä toiminnallaan tavoittamaan 

yhdistyksen jäsenet ja teologian opiskelijat. Tämä vaatii hallinnollista läpinäkyvyyttä ja 

päätöksenteon avoimuutta. Operatiivisen toiminnan järjestämisessä ja siitä päättämisessä on 

pyrittävä avoimeen dialogiin, jossa on tilaa erilaisille mielipiteille. Opiskelijoiden ja yhdistyksen 

jäsenten on voitava vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, jotta he voisivat tuntea yhdistyksen omaksi 

opiskelijajärjestökseen.  

Kaikkea toimintaa ohjaa toverineuvoston linjaus yhdistyksen toiminnan 

arvoperiaatteista. Yhdistyksen toiminnan arvoperiaatteissa määritellään yhdistyksen eettiset 

periaatteet ja ympäristövastuullisuus. Yhdistyksen toiminnan eettisyydessä ja 

ympäristövastuullisuudessa on korkeat päämäärät. 


