
DEFENSSI RY.  
Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 

PÖYTÄKIRJA 
         7.9.2022 

DEFENSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika Keskiviikko 7.9.2022 klo 12:00-14:00 

Paikka KTK224, Linnanmaan kampus 

 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta 

Läsnä Katri Kantola, sihteeri  Elli Reinola, puheenjohtaja 

 Sofia Koho    Susanna Salin  

 Roni Kosonen  Katja Simonen   

 Ida Leipivaara,  Anni Sirén    

 Maija Mourujärvi, saapui 12:07 Maria Uurto (Zoomissa)   

 Ida-Lotta Rajanen   

  



1 Kokouksen avaaminen  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12:05.  

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. Defenssille myönnetty OYY:n avustuksia 

  Defenssi ry:lle on myönnetty 9.6.2022 OYY:ltä yleisavustus 364,80€, avustusta   
  palautepäivien järjestämiseen 70,00€ ja tapahtumien järjestämiseen 200,00€.   
  Avustusten perusteet ovat pöytäkirjan liitteenä (liite 1).  

 5.2. Defenssille myönnetty Pentti Kaiteran kannustusraha 

  Defenssi ry:lle on myönnetty professori Pentti Kaiteran kannustusraha 500,00€   
  Vuokatin excursiomatkaa varten. Kannustusrahan ehto on tehdä raportti    
  excursiomatkan rahaliikenteestä ja matkan kulusta muutaman kuvan kera.  

6 Maksettavien laskujen hyväksyminen 

  Oulun Yliopiston Prosessikilta ry:lle maksetaan 65,00€ Kirkkovenesoutujen   
  edustusjoukkueen osallistumismaksuna. Lasku hyväksytään maksettavaksi ja on   
  maksettu 23.4.2022.      .  

  Turun Haalarimerkki Oy:lle maksetaan 180,00 € Tumake-haalarimerkkitilauksesta.  
  Lasku hyväksytään maksettavaksi ja on maksettu 25.4.2022.  

  Natua Organic Branding Oy:lle maksetaan 1102,58€ Defenssi-collegetilauksesta.   
  Lasku hyväksytään maksettavaksi ja on maksettu 20.4.2022.  



  Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry:lle maksetaan 38,50€ jäsenmaksua.   
  Lasku on hyväksytty maksettavaksi ja on maksettu 22.8.2022. 

  Ida Leipivaara (o.s. Kautto) hakee kulukorvausta 11,86€ Defenssin lautapeli-illan   
  19.4.2022 järjestämiskuluista. Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi ja on   
  maksettu saajalle 16.5.2022.  
  
  Elli Reinola hakee kulukorvausta 6,75€ Defenssin lautapeli-illan 19.4.2022   
  järjestämiskuluista. Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi ja on maksettu saajalle  
  16.5.2022.  
   
  Elli Reinola hakee kulukorvausta 17,48€ Motiva ry:n kiitoslahjasta. Kulukorvaus   
  hyväksytään maksettavaksi ja on maksettu saajalle 16.5.2022. 
   
  Katri Kantola hakee kulukorvausta 26,95€ piknik-pressun ostamisesta. Kulukorvaus  
  hyväksytään maksettavaksi.  
   
  Roni Kosonen hakee kulukorvausta 24,82€ fuksipassin tulostuspapereista.    
  Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  

7 Ainejärjestönauha 

 Viime kokouksessa on päätetty, että Defenssille halutaan hankkia ainejärjestönauha.  
 Katri Kantola kerää ideoita ja ehdotuksia ainejärjestönauhan designista pe 16.9.2022  
 asti, joista voidaan järjestää äänestys defessiläisten kesken seuraavalla viikolla.  

8 Heijastin- ja moodstekalamerkkien tilaaminen 

 Aihe on viime kokouksessa siirretty syksylle, mutta asiaa tullaan siirtämään edelleen  
 ensi kokoukseen. Merkkien menekkiä osataan paremmin arvioida Hurmoksen jälkeen  
 ja tehdä sitten kaikki haalarimerkkitilaukset samassa.  

 Katri Kantolalla on luonnokset Moodstekala-merkeistä ja Maria Uurto suunnittelee  
 Mielenterveys saa näkyä -heijastinmerkin.  

9 Uusien jäsenten hyväksyminen 

 Sääntöjen mukaisesti Defenssi ry:n hallituksen tulee hyväksyä ainejärjestön uudet  
 jäsenet. Uusiksi jäseniksi hyväksytään 38 vaatimukset täyttävää henkilöä. Heidät  
 lisätään Defenssin jäsenrekisteriin ja sähköpostilistalle.  

 Defenssillä on tällä hetkellä 66 virallista jäsentä.  



10 Defenssin sähköpostilistan jakaminen ja kannatussopimusten hankkiminen 

 Aihe nousi keskusteluun Suomen Psykologian Opiskelijain ainejärjestötapaamisessa  
 3.9.2022. SPOL ehdottaa, että yritysyhteistöistä tehdään yhteinen linjaus eri   
 Suomen psykologian ainejärjestöjen kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi  
 yhteneviä korvauksia eri ainejärjestöjen sähköpostilistoilla mainostamisen suhteen.  

 Kannatussopimusten suuntaviivoja lähtee kartoittamaan Anni Sirén. Defenssi ry on  
 kiinnostunut mainontasopimuksista esimerkiksi nettisivuilla ja sometileillä. Jatketaan  
 asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 

11 Syyskokouksen ajankohta, asialista ja sääntömuutosten laatiminen 

 Sääntömuutoksia ehdotetaan seuraaviin pykäliin:  

 §11 Hallitus  

 ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu   
 puheenjohtaja, neljästä yhteentoista (4-11) varsinaista jäsentä ja yhdestä kolmeen  
 (1-3) varajäsentä sijaantulojärjestyksessä.” (Defenssin säännöt 21.01.2022) 

 Muutoksena ehdotetaan varsinaisten hallitusten jäsenten määrän ylärajan nostamista  
 yhdestätoista (11) viiteentoista (15) jäseneen. Varajäsenten määrän ylärajaa ehdotetaan 
 nostettavaksi kolmesta (3) viiteen (5).  

 Perustelut: Aiemmin yhden henkilön vastuulla ollut yritys- ja yhteistyövastaavan rooli  
 hajautetaan kahdelle henkilölle erillisiksi nimikkeiksi paikallisyhdistyksen   
 opiskelijavastaava ja yritysyhteistyövastaava. Lisäksi nähdään järkeväksi varata   
 tämänhetkisen kahden tapahtumavastaavan lisäksi kolmas tapahtumavastaavan pesti ja 
 haalarimerkkien ym. tuotteiden myynnin organisoimista varten tarvitaan erikseen  
 myyntivastaavan pesti.  

 SPOLin yhteyshenkilöiden ja Kaskin yhteyshenkilöiden pestit pidetään   
 toimihenkilöpesteinä, joihin voidaan valita myös hallituksen ulkopuolinen jäsen.   
 Lisäksi uudeksi toimihenkilöpestiksi muodostetaan urheiluvastaavan pesti, jonka  
 tehtäviin kuuluu esim. viikoittaisten liikuntavuorojen organisointi ja ylläpito. 

 §11.2 Hallituksen kokoontuminen 

 ”Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4)  
 varsinaista jäsentä tai varajäsentä on läsnä.” (Defenssin säännöt 21.01.2022) 

 Muutoksena ehdotetaan päätösvaltaisuuden toteamista seuraavasti: ”Hallitus on   
 päätösvaltainen, kun hallituksen jäsenistä yli puolet (Puolet lasketaan varsinaisten  



 jäsenten määrästä. Kokouksessa varsinaista jäsentä voi sijaistaa varajäsen.) on läsnä  
 mukaan lukien puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja — kuitenkin niin, että läsnä on  
 vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä tai   
 varajäsentä.” 

 Perustelut: Muutos tukee jäsenistön edustavuuden säilymistä myös yli 5 hengen   
 hallituksen kokouksissa. Käytännössä muutos tarkoittaisi alle kymmenen hengen  
 hallitusten tapauksissa päätösvaltaisuuden toteutumista, kun paikalla on 1+4 edustajaa. 
 Yli kymmenen hengen hallituksissa päätösvaltaisuus toteutuu, kun paikalla on yli  
 puolet hallituksen jäsenistä.  

  

 §16 Yhdistyksen kokousten asiat 

  ”Syyskokouksessa on käsiteltävä vähintään seuraavat asiat:  

 - - 

 Varsinaisten jäsenten toimittamien aloitteiden käsittely, kun se on toimitettu   
 vähintään” (Defenssin säännöt 21.01.2022) 

 Muutoksena lisätään loppuun määre ”3 vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa”.  

 Perustelut: Virke oli jäänyt aiemmin kesken.  

 §18 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 

 ”Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, kunhan sääntöjen   
 muuttaminen on ollut asialistalla ja muuttamista kannattaa vähintään kaksi   
 kolmasosaa annetuista äänistä.” (Defenssin säännöt 21.01.2022) 

 Muutoksena ehdotetaan, että pykälä 18 muotoillaan seuraavasti: ”Päätös sääntöjen  
 muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.   
 Jälkimmäinen kokous voidaan järjestää aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensimmäisen  
 kokouksen päättymisestä. Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten  
 enemmistöllä. Kokouskutsun asialistassa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.” 

 Perustelut: Muutoksilla halutaan sulkea sääntöjen muuttamiseen jätetyt ”porsaanreiät”, 
 sillä säännöt voidaan nyt vuoden toimintakokemuksen perusteella todeta   
 käytännöllisiksi ja toimiviksi.  

 Näiden sääntömuutosehdotusten muotoilu käydään läpi vielä ensi kokouksessa, kun  
 Elli Reinola on konsultoinut OYY:n asiantuntijoita.  



 Syyskokouksen asialistan ja ajankohdan käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.  

12 POP-pankin palvelumaksut 

 Siirretään seuraavaan kokoukseen ajanpuutteen vuoksi.  

13 Kide.app-jäsenyys 

 Siirretään seuraavaan kokoukseen ajanpuutteen vuoksi. 

14 Pressun hankinta 

 Defenssille päätettiin hankkia pressu. Pressuun budjetoidaan 26,95€. Asiasta huolehtii  
 Katri Kantola.  

15 Gieku ry:n vuosijuhlakutsu 

 Siirretään seuraavaan kokoukseen ajanpuutteen vuoksi. 

16 Defenssille oma liikuntavuoro 

 Asiaa tiedustellaan tapahtumatoimikunnan toimesta. Jatketaan asian käsittelyä ensi  
 kokouksessa.  

17 Muut esille tulevat asiat 

 Kokouksessa ei ilmennyt muita esille tulevia asioita.  

 Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan sähköpostitse.  

18 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14:44. 



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      TOIMINTA-AVUSTUSPÄÄTÖS 2022


Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Defenssi ry  
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus käsitteli kokouksessaan 17/2022 29.6.2022 mennessä 
saapuneet järjestöavustushakemukset. Avustuspäätökset perustuvat vuoden 2022 
avustuskriteeristöön. Ylioppilaskunnan hallitus on käyttänyt harkintavaltaansa avustusten 
jakamisessa.  

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus päätti seuraavaa:  
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus päätti myöntää Oulun yliopiston psykologian 
opiskelijoiden ainejärjestö Defenssi ry:lle yleisavustusta 364,8 €, avustusta palautepäivien 
järjestämiseen 70 € sekä avustusta tapahtumien järjestämiseen 200 €.  
Järjestö sitoutuu OYY:n vuoden 2022 avustuskriteeristön avustuksen myöntämisen ehtoihin.  

Toiminta-avustuksen myöntämisen ehdot:  
• Jäsenistö sitoutuu OYY:n arvoihin (avoimuus, rohkeus, vaikuttavuus ja yhteisöllisyys)  
• Järjestön toiminta ja periaatteet ovat sellaiset, että OYY voi ne hyväksyä  
• Järjestön toiminta ei ole ristiriidassa OYY:n strategian tai tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa  
• Järjestö käyttää ylioppilaslehden tapahtumakalenteria, muistuttaa jäseniään tilaamaan 

OYY:n viikkokirjeen ja OYY näkyy avustetun järjestön viestinnässä hyvän 
avustuskäytännön mukaisesti (esim. nettisivut & some)  

• Järjestön edustajat osallistuvat OYY:n järjestämiin järjestökoulutuksiin säännöllisesti  
• Järjestön talousvastaava on kouluttautunut tehtäväänsä ja järjestön hallitus on ajan tasalla 

yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta  
• Järjestön tapahtumissa on huomioitu yhdenvertaisuus- ja esteettömyysnäkökulmat  
• Järjestö tekee töitä jäsenistönsä yhteisöllisyyden eteen myös etäaikana  
• Kansainväliset opiskelijat pystyvät osallistumaan yhdistyksen toimintaan  

  
Lisätietoja:  
Eetu Leinonen, yhteisöasiantuntija, +358405200557, yhteiso@oyy.fi  

Toimeksi saaneena, Oulussa 1.7.2022 


