
         
DEFENSSI RY. 

Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö  

PÖYTÄKIRJA 
          25.3.2022 

DEFENSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika Maanantai 21.3.2022 klo 15:00-17:30 

Paikka Tellus Horizon, Linnanmaan kampus 

 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta 

Läsnä Katri Kantola, sihteeri  Elli Reinola, puheenjohtaja 

 Ida Kautto   Susanna Salin (zoom, poistui 17:21) 

 Salla Kopalainen  Katja Simonen  

 Roni Kosonen  Anni Sirén   

 Maija Mourujärvi  Maria Uurto 

 Ida-Lotta Rajanen   

  

  



1 Kokouksen avaaminen  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:13.  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3 Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin.  

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Sirén ja Ida-Lotta Rajanen.  

5 Ilmoitusluontoiset asiat 

 5.1. Communican vuosijuhlat 
  Communican vuosijuhlille on valittu edustajiksi Anni Sirén ja Katja Simonen   
  hallituksen WhatsApp -ryhmässä tehdyn kyselyn perusteella.  

 5.2 Oidipuksen vuosijuhlat   
  Oidipuksen vuosijuhlille on valittu edustajiksi Stella Puurunen ja Maria Uurto   
  hallituksen WhatsApp -ryhmässä tehdyn kyselyn perusteella.  

 5.3 Defenssi ry.n postilokero  
  Defenssillä on nyt oma postilokero, joka sijaitsee virastomestarin kopin oikealla   
  puolella. Postilokeron numero on 89. Postilokeron avain on sihteerillä Katri   
  Kantolalla, joka huolehtii saapuvasta postista.  

6 Maksettavien laskujen hyväksyminen 

 Haalarimerkkilasku (Turun haalarimerkki Oy: 386,97€ ) hyväksytään maksettavaksi  
 Defenssi ry:n tililtä.  

 Aliina Ojala hakee kulukorvausta Defenssit Talvitulille -tapahtumaa varten hankituista 
 tarvikkeista (9,88€). Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  

 Liina Korte hakee kulukorvausta Kompleksi ry:n vuosijuhlista kulukorvausta   
 (50,00€). Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi. 



 Pakopelipäivän lasku (PK Games Oy: 1080,00€) hyväksytään maksettavaksi Defenssi  
 ry:n tililtä.  

 Maaliskuun laskujen jälkeen tilille jää suunnilleen 445,00€.   

7  Edustuskulukorvauksen suuruus 

 Edustuskulukorvaus ulkopaikkakunnille pidetään 50,00 eurossa ja Oulussa   
 järjestettäville vujuille 25,00 eurossa. Koska vujukorvausbudjetti on ylitetty jo tämän  
 vuoden osalta, tulevista vujuille osallistumisesta päätetään tapauskohtaisesti   
 hallituksen kokouksissa.  

8 Häirinnän ja kiusaamisen ehkäisystrategian hyväksyminen 

 Ida-Lotta Rajasen valmistelema ja esittelemä häirinnän ja kiusaamisen   
 ehkäisemisstrategia (liite 1) hyväksytään kokouksessa. Tiedosto lisätään julkiseksi  
 Defenssi ry:n nettisivuille.  

9 Tapahtumasääntöjen hyväksyminen 

 Ida-Lotta Rajasen valmistelemat ja esittelemät tapahtumasäännöt (liite 2) hyväksytään 
 kokouksessa. Ida-Lotta Rajanen tekee tiedostosta erikseen visuaalisemman version,  
 joka jaetaan nettisivuille ja tapahtumamainostuksen yhteydessä.  

10 Haalaritilausten tuoton suuruuden määrittäminen 

 Haalaritilausten tuoton suuruudeksi päätettiin yhteisen keskustelun tuloksena 300€.  
 Käytännössä fuksien tulisi tienata sponsorisopimuksilla haalareiden ostohinta + 300€  
 (jotka käytetään Defenssin toiminnan tukemiseen), jotta fuksit saavat haalarit   
 ilmaiseksi. Defenssille tulevaa osuutta perustellaan haalareiden hankkimisen   
 organisoinnilla ja ohjaustyöllä (infoaminen, haalarisovitusten järjestäminen jne.), josta 
 vastaa fuksivastaava. 

11 Palautepäivä 

 Defenssi ry järjestää palautepäivän yhdessä yliopiston psykologian tutkinto-ohjelman  
 vastuuhenkilöiden kanssa. Palautepäivää edeltää kyselylomake, jossa voi nostaa   
 asioita esille. Lomakkeen pohjalta luodaan (Ida Kautto ja Ida-Lotta Rajanen) esitys,  



 jota käsitellään palautepäivässä. Tarjoilut tulevat yliopiston puolesta. Päivämäärä  
 sovitaan yliopiston henkilökunnan kanssa loppukeväälle.  

12 Palautteen kerääminen hallitustoiminnasta 

 Palautteen kerääminen hallitustoiminnasta toteutetaan osana palautepäivää ja siihen  
 liittyvää kyselyä. Jatkossa voidaan käyttää anonyymia palautelomaketta tulevan  
 kuukausikirjeen lopussa.  

 WhatsApp-ryhmässä on noussut toive psykologia-aiheisten keskusteluryhmien tai  
 -tapahtuman pitämisestä. Ida-Lotta Rajanen ilmoittautui vapaaehtoiseksi   
 suunnittelemaan kyseistä tapahtumaa ensi syksylle.  

13 Tapahtumavastaavien osallistumismaksut 

 Tapahtumien työväen (esim tarjoilijat sitseillä, lipunmyyjät/siivoojat yms. fyysinen  
 työ) osallistumismaksua ei peritä alle 5 euron osallistumismaksun tapahtumista. Tätä  
 suurempien osallistumismaksujen perimisestä järjestäjiltä sovitaan    
 tapahtumakohtaisesti.  

 Himos Excun tapahtumajärjestäjien osallistumismaksu on sisällytetty osallistujien  
 osallistumismaksun hintaan (38,00€) , joten tapahtumajärjestäjät eivät maksa   
 osallistumisestaan.  

 Pakopelipäivän järjestäjiltä perittiin tapahtuman osallistumismaksu (15,00€)   
 kokonaisuudessaan.  

14 Logo-haalarimerkki  

 Vaikka aiemmin tehdyssä äänestyksessä logon/haalarimerkin suhteen on ilmennyt  
 epäselvyyksiä äänestyksen kohteen ymmärtämisestä, päätettiin, että uutta äänestystä ei 
 tarvitse tehdä, sillä äänestyslomakkeessa on todettu äänestyksen koskevan sekä   
 haalarimerkkiä että logoa yleisesti.  

 Päätettiin, että kysytään haalarimerkkifirmalta mallivedosta äänestyksessä   
 ensimmäiseksi tulleesta (liukuvärjätystä) merkistä (onnistuuko brodeerattuna yms.).  
 Mikäli ensimmäiseksi tulleen merkin toteuttaminen ei onnistu teknisistä/laadullisista  
 syistä, kysytään mallivedosta toiseksi tulleesta (sininen reunus, ei liukuvärjäystä)  
 logomerkistä.  



15 Ainejärjestönauha 

 Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen ajanpuutteen vuoksi.   

16 Muut esille tulevat asiat 

 16.1. Kaski 

 Kaskin järjestämät ABC-bileet järjestetään to 31.3. Ilonassa. KTK:n kiltahuoneen  
 siivoamisvastuu jaetaan vuoroviikoin jäsenkiltojen kesken. Defenssi ei ole vielä   
 virallisesti Kaskin jäsen, mutta asiaa pyritään edistämään mahd. pian. Kaski järjestää  
 Hallo-Kopo-kahvit ke 23.3., mutta Defenssiltä ei pääse edustajaa tilaisuuteen.  

 Salla Kopalainen selvittää Defenssin mahdollisuudesta saada kiltahuoneen ikkunaan  
 myös Defenssin logo sekä tiedekunnan nimen vaihtamisesta ”Kasvatustieteiden ja  
 psykologian tiedekunnaksi”. Salla Kopalainen muodostaa Kaskin ja muiden   
 ainejärjestöjen pyynnöstä tiedoston Defenssin hallituksen yhteystiedoista.  

 16.2. Hallitusoikeudet korteissa 

 Hallituksen jäsenten 24/7-korteissa voi olla ongelmia, joten niiden toimimista pitää  
 testata.  

  

 16.3. KTK:n neuvotteluhuone ja Defenssin kaappitila 

 Defenssin hallituksen kokoukset voidaan jatkossa pitää KTK:n neuvotteluhuoneessa,  
 jossa sijaitsee myös Defenssin tavaroiden säilyttämiseen tarkoitettu lukollinen kaappi,  
 johon Elli Reinolalla on avain.  

 16.4. Kiitoslahja Motivalle 

 Vujuilla annettavat onnittelulahjan kulut (Motivan vujuilla lahjoitus Mieli ry:lle)   
 menevät yleisesti edustajilta itseltään. Motivan vujuilla pidetään onnittelupuhe, jossa  
 kiitetään Motivaa erityisesti Defenssin alkuunpääsemisen auttamisesta. Motivalle  
 koetaan kuitenkin tarpeelliseksi antaa Defenssin korvaama erityinen kiitoslahja (esim  
 suklaarasia jne.), joka hankitaan kiltahuoneelle jonain yllättävänä ajankohtana.   
 Kiitoslahjasta ja sen hankinnasta vastaa Ida Kautto.  

  



 16.5. Haalarimerkkien hinta 

 Haalarimerkkejä myydään hinnalla 3,50€/kpl. Katja Simonen voi ottaa haalarimerkit  
 (Keittiöpsykologi, Hevonen, Tumake) mukaan KosmoSPOLiitti-risteilylle, jossa niitä  
 voidaan myydä muille psykologian opiskelijoille.  

 Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse.  

17 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:33. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Elli Reinola     päivämäärä 
puheenjohtaja    

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Katri Kantola    päivämäärä 
sihteeri 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Anni Sirén     päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Ida-Lotta Rajanen    päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 



LIITE 1                 HÄIRINNÄN JA KIUSAAMISEN EHKÄISYSTRATEGIA 

Defenssi ry:n häirinnän ja kiusaamisen ehkäisystrategia  

Luotu: 21.3.2022 
Päivitetty:  21.3.2022 
  
Defenssin toiminnassa kaikenlaiselle kiusaamiselle ja häirinnälle on nollatoleranssi, ja odotamme 
jäsenistöltämme hyvää, asiallista ja muita kunnioittavaa käytöstä. Sitoudumme noudattamaan 
Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton häirintäohjesääntöä (liitteenä). Tässä dokumentissa 
syvennetään SPOLin ohjesäännön pohjalta Defenssi ry:n strategiaa kiusaamisen ja häirinnän 
ehkäisemiseksi ja avataan häirintäyhdyshenkilön tehtäviä.   

Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi käytettävät toimenpiteet  

Defenssille on laadittu yhteiset tapahtumasäännöt, jotka noudattavat turvallisemman tilan 
periaatteita. Järjestön tapahtumiin osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä periaatteita ja Defenssi 
huolehtii, että nämä säännöt ovat osallistujilla tiedossa. Defenssi osaltaan huolehtii myös siitä, että 
sen toiminta ja tapahtumat noudattavat näitä periaatteita ja toimii hyvän maun rajoissa niin, ettei 
esimerkiksi tapahtumien luonne ja sisältö osaltaan edesauta tai rohkaise kiusaamiseen tai häirintään. 
Defenssi puuttuu aktiivisesti havaitsemaansa kiusaamiseen ja häirintään ja korostaa jäsenistölleen ja 
tapahtumiin osallistuville, että jokaisella on velvollisuus puuttua tällaisiin tilanteisiin.  

Häirintäyhdyshenkilö  

Defenssin häirintäyhdyshenkilö toimii ensimmäisenä linkkinä häirintä- ja kiusaamistapauksissa. 
Akuuteissa tilanteissa esimerkiksi ainejärjestön tapahtumissa häirintäyhdyshenkilö toimii uhrin 
tukena ja ohjaa tarvittaessa yliopiston ja/tai OYY:n palvelujen piiriin. Häirintäyhdyshenkilöä sitoo 
vaitiolovelvollisuus, eikä hänen tule keskustella edes muiden häirintäyhdyshenkilöiden kanssa 
ilman asianomistajan lupaa. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on keskustella uhrin kanssa tilanteesta 
ja hänen toiveistaan sekä tarpeistaan asian käsittelyn suhteen.  

Jos kiusaamista tai häirintää kokenut henkilö haluaa viedä asiaa eteenpäin ja tehdä yliopistolle 
ilmoituksen, häirintäyhdyshenkilö voi toimia prosessissa apuna ja tukena. Täten 
häirintäyhdyshenkilön on tärkeää olla perillä Oulun yliopiston käytännöistä (linkit tarkempiin 
ohjeisiin ja ilmoituksen tekoon lopussa).  

Defenssin pääasiallisena häirintäyhdyshenkilönä toimii kaudella 2022 sosiaalipoliittinen vastaava 
Ida-Lotta Rajanen. Hänen tehtävänsä on hoitaa häirintätapauksia niin tapahtumissa kuin niiden 
ulkopuolellakin, mutta hänen estyessä osallistumasta johonkin tapahtumaan voidaan tilalle nimittää 
toinen tapahtumakohtainen häirintäyhdyshenkilö. Näissäkin tapauksissa pääasiallista 
häirintäyhdyshenkilöä voidaan konsultoida vaitiolovelvollisuuden sallimissa rajoissa, ja hän 
huolehtii tuuraajiensa perehdyttämisestä ja yleisestä neuvonnasta.  

On otettava huomioon Defenssin tuoreeltaan aloittanut toiminta, minkä vuoksi aiempaa kokemusta 
häirinnän ja kiusaamisen ehkäisemisestä tai häirintäyhdyshenkilön tehtävistä ei ole. Tämän vuoksi 



ongelmatilanteissa on tärkeää olla yhteydessä esimerkiksi OYY:n tai SPOLin 
häirintäyhdyshenkilöihin (yhteystietoja lopussa). 

Liitteet  
Muokattu-häirintäohjesääntö-2020.pdf (psykologianopiskelijat.net)  

Yhteystietoja ja linkkejä  
Ida-Lotta Rajanen, häirintäyhdyshenkilö, Defenssi ry  
ida-lotta.rajanen@student.oulu.fi / 0407776078  

OYY:n häirintäyhdyshenkilöt  
hairinta@oyy.fi  
Sanna Kangasniemi, sosiaalipoliittinen asiantuntija, OYY  
sopoasiantuntija@oyy.fi / 0405265821  

Oulun yliopiston ohjeistus kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseen  
Kiusaamisen_ja_hairinnan_ehkaisy_FI.pdf (oulu.fi)  

Ilmoituksen tekeminen  
Ilmoitus koetusta kiusaamisesta/häirinnästä: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)  
Häirintälomake – SPOL ry (psykologianopiskelijat.net)  
  
  
  
  
  

http://psykologianopiskelijat.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Muokattu-h%C3%A4irint%C3%A4ohjes%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6-2020.pdf
https://www.oulu.fi/external/hyvinvointi/Kiusaamisen_ja_hairinnan_ehkaisy_FI.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5e70b94b-c02b-4e38-887a-31a30fecaa53?displayId=Fin1581735&surveyLocale=fi
http://psykologianopiskelijat.net/hairintalomake/


LIITE 2       DEFENSSI RY:N TAPAHTUMASÄÄNNÖT 

Defenssi ry tapahtumasäännöt  

Luotu:  21.3.2022 
Päivitetty:  21.3.2022 
  
Nämä säännöt on luotu yhteisiksi ohjenuoriksi Defenssi ry:n tapahtumiin osallistuville, jotta 
mahdollistettaisiin mahdollisimman onnistunut tapahtuma jokaiselle. Tapahtumaan osallistuja 
sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita. Säännöt pohjautuvat Suomen Psykologian Opiskelijain 
Liiton yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöihin sekä turvallisemman tilan periaatteisiin.  

1. Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta.  

2. Tiedosta ennakko-oletuksesi äläkä tee oletuksia tai toisen ulkonäköön tai toimintaan 
perustuen. Älä tee oletuksia toisen ihmisen seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, 
etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta asemasta, terveydestä tai 
toimintakyvystä; älä siis syrji.  

3. Anna tilaa ja kuuntele, käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti ja ota vastaan uudet ajatukset 
ennakkoluulottomasti.  

4. Puutu havaitsemiisi kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Ilmoita asiasta tapahtumajärjestäjälle ja/
tai häirintäyhdyshenkilölle.  

5. Tapahtumien keskiössä ei ole alkoholi – kunnioita myös alkoholitonta osallistumista äläkä 
painosta alkoholin nauttimiseen.  


