
DEFENSSI RY.      PÖYTÄKIRJA 
Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö  06.12.2021 

DEFENSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika Maanantai 06.12.2021 klo 12.15-15.00 

Paikka Tellus Horizon, Linnanmaan kampus 

 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta 

Läsnä Suvi Hirvasniemi (etänä)  Stella Puurunen  

 Katri Kantola, sihteeri (etänä) Ida-Lotta Rajanen 

 Ida Kautto   Elli Reinola, puheenjohtaja  

 Nora Kinnunen (poistui 14:15) Katja Simonen    

 Sofia Koho (etänä)  Anni Sirén   

 Salla Kopalainen (etänä, liittyi 12:38) Maria Uurto 

 Roni Kosonen (etänä)   

  

  



1 Kokouksen avaaminen  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12:22 .  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3 Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin.  

4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Uurto ja Anni Sirén.  

5 OYY:an liittyminen ja toiminta-avustusten hakeminen 

 Päätettiin liittyä OYY:aan. Avustusten hakemisesta konsultoidaan Eetu Leinosta   
 myöhemmin.  

6 Kaskiin liittyminen 

 Kaskin (Kasvatustieteiden ainejärjestöjen kattokilta) jäsenyyttä päätettiin hakea.   
 Asiasta informoidaan Kaski-toimihenkilöitä Liina Kortetta ja Salla Kopalaista, jotka  
 hoitavat asiaa eteenpäin.  

7 SPOLiin liittyminen 

 SPOLin (Suomen psykologian opiskelijoiden liitto) jäsenyyttä päätettiin hakea.   
 Jäsenyyden hakeminen vaatii yhdistyksen rekisteröimistä, jonka jälkeen SPOL-  
 toimihenkilö Stella Puurunen hoitaa asiaa eteenpäin. Hakemus tulee laittaa   
 viimeistään tammikuun alussa.  



8 Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen 

 Hyväksyttiin liitteinä olevat toimintasuunnitelma (liite 1) ja talousarvio (liite 2).   
 Talousarvion mukainen tapahtumabudjetti on yleisesti kaikkia tapahtumia varten,  
 jonka tapahtumatoimikunta jakaa myöhemmin tarkemmin eri tapahtumien (bileet,  
 seminaarit jne) kesken. Vuosijuhlien järjestämisestä konsultoidaan vielä jotakuta   
 asiantuntevampaa. 

9 Tilin perustaminen ja käyttöoikeuksien antaminen 

 Tilin perustamisesta huolehtivat rahastonhoitaja ja puheenjohtaja tai   
 varapuheenjohtaja. Rahastonhoitaja kilpailuttaa pankit, minkä jälkeen yhdistyksen tili  
 perustetaan rahastonhoitajan parhaaksi näkemään pankkiin. Tilin käyttöoikeudet ovat  
 sääntöjen mukaisesti puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. 

10 Jäsenmaksujen kerääminen (kun tili avattu) 

 Jäsenmaksut (5€/vuosi) kerätään yhdistyksen tilille yhdistyksen jäseniltä tilisiirtoina.  
 Jäseneksi liittyminen tapahtuu sihteerin tekemällä lomakkeella. Jäsenrekisteristä   
 vastaa rahastonhoitaja. Konsultoidaan aiheesta Eetu Leinosta ja Motivan hallitusta.  

11 Yhdistyksen rekisteröiminen 

 Puheenjohtaja rekisteröi yhdistyksen joulukuun aikana, kun perustamisasiakirjan  
 tarvittavat allekirjoitukset on kerätty. Rekisteröiminen maksaa 100€, jonka   
 puheenjohtaja hakee myöhemmin kulukorvauksena.  

12 Sähköpostin ja O365-tunnusten luominen yhdistykselle 

 Viestintävastaava konsultoi OYY:aa ja huolehtii tunnusten luomisesta. Voidaan tehdä  
 virallisesti vasta rekisteröimisen jälkeen, kun yhdistyksen virallinen nimi on   
 varmistunut.  

 Päädyttiin, että luodaan ainoastaan yksi virallinen sähköpostiosoite, josta voidaan  
 välittää tulleet viestit asianosaisille. Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt käyttävät  
 viestintään omia yliopiston sähköpostejaan. Täten viestintä on selkeämpää. 



13 Kiltahuoneasiat 

 Aihetta ei käsitelty ajanpuutteen vuoksi. Aihe siirretään seuraavaan kokoukseen. 

14 Muut esille tulevat asiat 

 Dekaanikahveille 8.12. tarvitaan psykologian ainejärjestön edustajat.   
 Varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuvat.  

 Nora Kinnunen osallistui kokoukseen uudelleen puhelimitse (klo 14:46-14:47).   
 Ehdotettiin, että meidän ainejärjestölle voitaisiin tehdä oma Snapchat-tili.   
 Viestintävastaava vie asian eteenpäin viestintätoimikunnalle.  

 Lisäksi ehdotettiin, että luodaan myös TikTok ja Jodel-kanava. Viestintävastaava vie  
 asiat käsiteltäviksi viestintätoimikuntaan.  

 Koulutuspoliittinen vastaava Ida Kautto laittaa opiskelijoille infosähköpostin siitä,  
 millaisissa asioissa kopoon voi ottaa yhteyttä.  

 Sosiaalipoliittisen vastaavan pestin rooliksi sovittiin yleisenä häirintäyhteyshenkilönä  
 toimiminen ja hyvinvointitapahtumille osallistuminen. Täten sopo Ida-Lotta Rajanen   
 lisätään osaksi tapahtumatoimikuntaa.  

 Hallitus päätti kutsua yhdistyksen koolle toimintasuunnitelman ja talousarvion   
 hyväksymistä varten. Ajankohdaksi suunniteltiin alustavasti vkon 50 lopulle.  

 Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse.  

15 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.06. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

____________________________________ ____________________________________ 

Elli Reinola    Katri Kantola 
puheenjohtaja   sihteeri 

____________________________________ ____________________________________ 

Anni Sirén    Maria Uurto 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 



LIITE 1      TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2022 

Marraskuu: to 25.11.  Psykan pikkujoulut 
             -> psyka tekee hyvää: Siskot ja Simot -joulukorttikeräys 

Joulukuu:   su 12.12   Lautapeli-ilta 
       
Tammikuu: to 13.1.   Founding Fathers -party 
       -> 20-luvun teemabileet 
        ma 17.1.   Maailman lumipäivä -pulkkailutapahtuma 
      to 27.1.   Baarinsisäiset approt (Heidi’s) (€, ➜ ) 
            -> haalarimerkkikilpailu 
     su 30.1.   Getting Cozy -maratonilta 

Helmikuu:  to    Reveal Party torstai (€,➜ ) 
     to 10.2.   Fiini-ilta (viini-juusto-ilta) (€) 

       la 19.2.   Psyka retkeilee  
         Himos?? 

Maaliskuu:  to 10.3. (?) Terapiasitsit 
       -> yhteistyössä toimintaterapeuttien ja logopedien kanssa 
       ke 16.3.  Pakopelipäivä - Psyka vs Spessu 

     ke   Anything but a cup -ilta 
    

Huhtikuu:   to 7.4.   Sairaat sitsit   
       -> yhteistyössä  lääkiksen ja sairaanhoitajien kanssa - Stella 
     la 16.4.   Lautapeli-ilta  
    to 21.4.  Kämppäapprot 
    Psyka tekee hyvää - verenluovutus 

      Seminaari - Anni  

Toukokuu: su 1.5.  Vappu  
       ma-to 2.-5.5.  Psyka tekee hyvää: keskosten turvalonkerokeräys 
     to 12.5.   Harry Potter sitsit (€)     

Syyskuu:  to 1.9.  Fuksipiknik 
     to 15.9.  Fuksikaste: ”aivopesu” 

  la 24.9.     Psyka retkeilee  
    to 29.9.  Fuksisitsit (€) 

Lokakuu:  to 13.10.   Viiniä ja villasukkia  
      ma 17.10.  Psyka kaataa koneen xDD -keilaustapahtuma 
      to 20.10  Terapiaistunto -bussitapahtuma (€)  
      Psyka tekee hyvää: verenluovutus 

    Seminaari - Anni 

Marraskuu:  la 26.11. Defenssi 1v. vuosijuhlat (€)  
      -> erilliset vuju-vastaavat! 
     
€ = lipputulot 
➜ = pääsylippuja myydään myös ulkopuolisille 
Seuraava toimintasuunnitelma tehdään loka-marraskuussa. 



LIITE 2         TALOUSARVIO 2021-2022


