
DEFENSSI RY.  
Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 

PÖYTÄKIRJA 
         29.9.2022 

DEFENSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika Perjantai 28.9.2022 klo 10:00-12:00 

Paikka KTK224, Linnanmaan kampus 

 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta 

Läsnä Suvi Hirvasniemi  Elli Reinola, puheenjohtaja  

 Katri Kantola, sihteeri  Susanna Salin 

 Sofia Koho   Katja Simonen** 

 Ida Leipivaara  Anni Sirén   

 Maija Mourujärvi*  Maria Uurto*** 

 Ida-Lotta Rajanen     

     

     

     

 * Zoomissa klo 11:18 asti, läsnä paikan päällä siitä eteenpäin 

 ** poistui 11:29  

 *** läsnä Zoomissa klo 11:04 - 13:25 



1 Kokouksen avaaminen  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:25.  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3 Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin.  

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Sirén ja Suvi Hirvasniemi. 

5 Ilmoitusluontoiset asiat 

 KTK:n neuvotteluhuoneessa KTK224 on Defenssin kaappi, jonka sisältö on järjestetty 
 kiltahuoneen siivouspäivän yhteydessä. Muita ilmoitusluontoisia asioita ei ole.  

6 Maksettavien laskujen hyväksyminen 

 Anni Siren hakee kulukorvausta 10,85€ Psykologiliiton fuksi-infon 23.9.2022   
 järjestämiskuluista. Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  

7 Ainejärjestönauha 

 Ainejärjestönauhasta on äänestetty defenssiläisten kesken tiistaina 23.9.2022.   
 Äänestystulos liitteenä (liite 1).  

 Ainejärjestönauhaa tilataan 25 mm leveydellä, mikäli  se on mahdollista   
 tämänhetkisellä nauhan kuvioinnilla. Mikäli tämä ei ole mahdollista,   
 tilataan leveämpää 30 mm nauhaa. Tilauksen metrimääräksi sovittiin 30 m, joka   
 maksaa Hyrskyn hinnaston mukaan 229€. Nauhan tilaaminen siirretään loppuvuoteen, 
 kun tiedetään tarkemmin vujuviikon aiheuttamat kulut. Päätettiin yhdessä, että   
 ainejärjestönauhaa ei käytetä vujusitseillä etikettivirheiden välttämiseksi.  

  



8 Uusien jäsenten hyväksyminen 

 Defenssille hyväksytään 5 vaatimukset täyttävää varsinaista uutta jäsentä. Defenssin  
 tämänhetkinen jäsenmäärä on 71 jäsentä.  

9 Haalarimerkkien tilaaminen 

 Vanhoja merkkejä ei tilata lisää, sillä niitä on riittävästi.  

 Moodstekalamerkeistä tilataan tunnemerkit ilo ja viha, joita tilataan molempia malleja 
 100 kpl. Loput Moodstekala-merkit julkaistaan myöhemmin kahden pareina.  

 Heijastinmerkeistä pyydetään 100 kpl tarjous. Tarjous käsitellään seuraavassa   
 kokouksessa.  

 Defenssit tulilla/maalla/ilmassa/vesillä -tapahtumamerkin tilaaminen siirretään   
 myöhemmäksi. Siitä voidaan kuitenkin pyytää tarjous heijastimerkkien   
 tarjouspyynnon yhteydessä.  

 Defenssin vuosijuhlaviikon haalarimerkin suunnitteleminen delegoidaan   
 tapahtumatoimikunnalle.  

 Katri Kantola ja Maria Uurto toimittavat merkkien luonnokset Katja Simoselle,   

 joka hoitaa tarjouspyyntöjen kyselyn ja merkkien tilaamisen. 

10 Defenssin sähköpostilistan jakaminen ja kannatussopimusten hankkiminen 

 SPOLilta ei ole vielä tullut linjausta sähköpostilistan jakamisen hinnastosta. Jatketaan  
 asian käsittelyä ensi kokouksessa.  

11 Syyskokouksen ajankohta, asialista ja sääntömuutosten laatiminen 

 OYY:n yhteisöasiantuntija Eetu Leinonen ehdotti viime kokouksen pöytäkirjaan   
 kirjattuihin ehdotuksiin seuraavia muutoksia:  

 §11.2 Hallituksen kokoontuminen 

 ”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.” 

 Pykälä §11.2 muokataan seuraavaan muotoon:  



 ” Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen varsinaisista jäsenistä yli puolet on läsnä   
 mukaanlukien puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja — kuitenkin niin, että läsnä on vähintään  
 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä tai varajäsentä. Mikäli  
 hallituksen varsinainen jäsen ei pääse paikalle, hänen paikkansa ottaa varajäsen.”  

  

 Syyskokouksen ajankohdaksi päätettiin keskiviikko 7.12.2022 klo 16:00. Paikaksi  
 pyritään varaamaan Telluksen jokin tila. Elli Reinola hoitaa tilavarausta eteenpäin.  
 Syyskokouksen yhteyteen halutaan järjestää jokin tarjoilu (budjetti 50€) ja   
 mahdollinen aktiviteetti, josta vastaa tapahtumatoimikunta.  

 Syyskokouksessa tapahtuvan uuden hallituksen valitsemistavaksi päätettiin ehdottaa  
 suoraan tiettyyn hallituspestiin hakemista. Täten voidaan varmistaa, että jokainen  
 hallitustoimija on mahdollisimman motivoitunut pestinsä toteuttamiseen.  

 Kokouksessa hyväksytty syyskokouksen asialistaehdotus löytyy liitteenä (liite 2).  
 Hallintotiimi (pj, vpj, sihteeri, rahastonhoitaja) valmistelee ensi vuoden talousarvion ja 
 tapahtumatoimikunta valmistelee hallituksen avustuksella ensi vuoden   
 toimintasuunnitelman.  

 Syyskokouksessa päätettäväksi jäsenmaksuksi vuodelle 2023 ehdotetaan 7,00€.  

 Syyskokouksen pesteihin hakemista varten pitää tehdä hallituspestien esittely   
 Instagram-tiliä ja sähköpostiviestintää hyödyntäen. Syyskokouksen sujuvoittamiseksi  
 ja hallitustoimintaan hakemisen helpottamiseksi tehdään selkeä lista, jossa kuvataan  
 kaikki haettavat pestit ja kyselylomake, jonka kautta voidaan kartoittaa, paljonko  
 kiinnostusta kutakin pestiä kohtaan herää. Katri Kantola hoitaa näiden tekemisen.  

  

 Alustavasti hallituspesteiksi vuodelle 2023 ehdotetaan 

1. Puheenjohtaja 

2. Varapuheenjohtaja 

3. Sihteeri 

4. Rahastonhoitaja 

5. Koulutuspoliittinen vastaava 

6. Koulutuspoliittinen vastaava 

7. Sosiaalipoliittinen vastaava 

8. Tapahtumavastaava  

9. Tapahtumavastaava  

10. Tapahtumavastaava 



11. Viestintävastaava 

12. Viestintävastaava 

13. Yritysyhteistyövastaava 

14. Fuksivastaava 

15. Myyntivastaava 

16. Koulutus- ja työelämävastaava 

          + 1-3 varajäsentä 

 Alustavasti toimihenkilöpesteiksi vuodelle 2023 ehdotetaan 

1. SPOL-edustaja 

2. SPOL-edustaja 

3. KASKI-toimihenkilö 

4. KASKI-toimihenkilö 

5. Oulun seudun psykologiyhdistyksen opiskelijavastaava 

6. Urheiluvastaava 

7. Kansainvälisyysvastaava 

8. Grafiikkavastaava 

  

12 POP-pankin pankkimaksut 

 Siirretään seuraavaan kokoukseen.  

13 KideApp-jäsenyys 

 Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

14 OLO ry:n vuosijuhlakutsu 

 OLO ry:n vuosijuhlat ovat 12.11.2022. Defenssin hallituksesta ei pääse edustajaa  
 paikalle. OLOlle toimitetaan Elli Reinolan toimesta kuitenkin onnittelut ja   
 jallupullonhintainen lahjoitus, koska toimimme samassa tiedekunnassa ja olemme  
 huomioineet muutenkin KTK:n ainejärjestöjen vuosijuhlia.  



15 Gieku ry:n vuosijuhlakutsu 

 Gieku ry:n vuosijuhlat järjestetään 15.10.2022. Defenssin hallituksesta ei pääse   
 edustajaa paikalle. Giekulle toimitetaan Elli Reinolan toimesta kuitenkin onnittelut.  

16 Defenssin oma liikuntavuoro 

 Defenssille on varattu oma liikuntavuoro, joka on maanataisin 20:30-21:30 Koskelan  
 koululla. Urheiluvastaavaksi nimitetään Pinja Vesalainen. Urheiluvastaavan   
 toimihenkilön tehtäviin kuuluu liikuntavuoron organisointi ja vastuu avaimista.  

17 Nettisivumaksut 

 Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

18 Luontoretken bussikuljetus 

 Tapahtumavastaavat ovat suunnitelleet Histonin kanssa järjestettävän luontoretken  
 kohteeksi Akionlahtea. Bussikuljetuksen järjestämiseen budjetoidaan Defenssin   
 osuudeksi 150€, jonka yli tulevat kulut katetaan osallistumismaksulla.  

19 Maskotin tilanne 

 Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

20 Logomerkin hinta 

 Logomerkin hinnaksi päätettiin 4,00€.  

21 Telegram-ryhmä 

 Defenssi tiedottaa -ryhmän tilalle muodostetaan Telegram-kanava. Telegram-kanavan  
 etuina nähdään rajoitettu lähettämismahdollisuus ja viesteihin vastaaminen   
 kommenttikentissä viestien alla. Stella Puurunen on luvannut selvittää asiaa eteenpäin.  



22 Muut esille tulevat asiat 

 Keskusteltiin vuosijuhlaviikon kakkukahvituksen kutsuvieraslistasta.  

 Elli Reinola toi ilmi idean logoleimasimen hankkimisesta. Ideaa jatkokäsitellään   
 vuoden lopussa, kun selviää budjetin kokonaiskuva.  

 Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse.  

23 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13:41. 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Elli Reinola     päivämäärä 
puheenjohtaja    

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Katri Kantola    päivämäärä 
sihteeri 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Anni Sirén     päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Suvi Hirvasniemi     päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 



LIITE 1     AINEJÄRJESTÖNAUHAN ÄÄNESTYSTULOS 

 



LIITE 2                  SYYSKOKOUKSEN ASIALISTAEHDOTUS 

DEFENSSI RY.                
Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö       

ASIALISTA 
Yhdistyksen syyskokous 2022 

keskiviikkona 7.12.2022 klo 16:00  
   

1§ Kokouksen avaaminen   
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
3§ Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta   
4§ Esityslistan hyväksyminen   
5§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2023   
6§ Vuoden 2023 jäsenmaksu   
7§ Talousarvio vuodelle 2023   
8§ Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2022 ja vuodelle 2023   
9§ Sääntömuutos   
10§ Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2023   
11§ Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2023   
12§ Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta vuodelle 2023   
13§ Yhdistyksen toimikuntien laatiminen vuodelle 2023   
14§ Muut esille tulevat asiat   
15§ Kokouksen päättäminen  


