
DEFENSSI RY.  
Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 

PÖYTÄKIRJA 
         10.10.2022 

DEFENSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika Maanantai 10.10.2022 klo 17:00-19:00 

Paikka KTK225 (KTK:n kiltahuone), Linnanmaan kampus 

 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta 

Läsnä Katri Kantola, sihteeri  Stella Puurunen 

 Nora Kinnunen  Ida-Lotta Rajanen 

 Salla Kopalainen (Zoom, 17:20-17:45) Elli Reinola, puheenjohtaja  

 Roni Kosonen  Katja Simonen (Zoom) 

 Ida Leipivaara  Anni Sirén    

 Maija Mourujärvi  Maria Uurto (poistui 20:03) 

     

  

  



1 Kokouksen avaaminen  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:13.  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3 Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksytään seuraavin lisäyksin: pykälä 20 ”Pentti Kaiteran avustuksen  
 palauttaminen ja uudelleenhakeminen” ja pykälä 21 ”SPOLin sitsilaulukirjojen   
 hankinta”.  

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Stella Puurunen ja Ida-Lotta Rajanen. 

5 Ilmoitusluontoiset asiat 

 5.1. Haalarisponsorit 

  Fuksit ovat keränneet sponsoreita hyvin. Noin 2000 € on jo kasassa, joskin osan   
  sponsorointisopimuksista laatiminen on kesken. Viime vuonna sponsoreilta saatiin  
  yhteensä 2950 € ja haalarit maksoivat 2100 €. Nyt fukseilla tavoitteena ilmaiset   
  haalarit saadakseen on kerätä  sponsoreista siis noin 2100 € + 300 €. Haalaritiimi   
  jatkaa haalaritilauksen eteenpäin saattamista.  

 5.2. Edunvalvonnan kuulumiset 

  Opettajan pätevyyden antavat opinnot eivät mahdu psykologian maisterin tutkintoon. 
  Asiasta on keskusteltu tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöiden kanssa sekä Defenssin  
  että Suomen Psykologian opiskelijain liiton (SPOL) edunvalvontavastaavien   
  toimesta. SPOL tekee asiasta virallisen kannanoton.  

  Sivuaineasiaa on edistetty ja tutkinto-ohjelman johdolta on toivottu erikseen lisää   
  läpinäkyvyyttä tilanteen selvittämisestä. Tästä on keskusteltu paljon myös    
  dekaanikahveilla useiden eri tahojen kanssa. Sivuainetarjonnan niukkuus on yleisesti 
  ongelma KTK:lla, joten siihen puuttumista on toivottu myös Kaskilta.  

  Pepin 21-22 opinto-oppaan kanssa on ollut sekaannus, sillä Psykologiset    
  arviointimenetemät -kurssin (3. periodissa) esitietovaatimuksena on Kliininen   
  psykologia II -kurssi (4. periodissa). Tämän vuoksi useimpien toisen vuoden   



  opiskelijoiden HOPSissa voi olla sekaannuksia, mikäli HOPS on tehty    
  normaalin ajoituksen mukaan. Asiaa on tuotu tutkinto-ohjelman johdon tietoon,  
  mutta selkeistä toimista asian suhteen ei ole päätetty mitään tutkinto-ohjelman   
  puolesta. Koulutuspoliittinen vastaava Ida Leipivaara jatkaa asian tärkeyden   
  korostamista tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle ja muille asianosaisille yliopiston  
  työntekijöille.  

  Esille tuotiin myös tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousten vähyys, sillä KTK:n   
  tutkinto-ohjelmatoimikunta on kokoustanut kerran viime vuonna, mikä on erittäin   
  ongelmallista verrattuna muiden alojen toimikuntien kokoontumisiin esimerkiksi   
  kerran kuukaudessa.  

  Lisäksi koulutuspoliittinen vastaava nosti esiin yliopiston epäloogisuuden ja   
  ristiriitaisuuden aiempien opintojen hyväksiluvun suhteen. Oulun yliopisto ei suostu  
  hyväksymään samoja aiempia opintoja, joita esimerkiksi muiden kaupunkien   
  psykologian tutkinto-ohjelmat Suomessa hyväksyvät. Koulutuspoliittinen vastaava  
  Ida Leipivaara ottaa asian pohjalta yhteyttä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöön.  

  Kokouksessa keskusteltiin yleisesti edunvalvonnan ongelmista Oulun yliopistoon   
  liittyen ja mahdollisista vaikuttamiskeinoista tilanteen parantamiseksi.  

  Viimeisimpänä asiana nostettiin esille koko KTK:n laajuinen ongelma omaopettajien 
  töiden kaatumisesta pienryhmäohjaajien niskaan. Prot ja fuksivastaava ottavat asiaa  
  esille yliopiston pienryhmäohjauksesta vastaavien henkilöiden kanssa pro-kahveilla  
  keskiviikkona  ja OYY:n/Kaskin proille/fuksivastaaville suunnatuissa Telegram-  
  ryhmissä.  

   

 5.3. Ilmoittautuminen ennakkoperintärekisteriin 

  Defenssi on tehnyt ennakkoperintärekisterihakemuksen. Hakemuksen tekeminen oli  
  ilmaista.  

6 Maksettavien laskujen hyväksyminen 

 Oulun kasvatustieteidenkilta Kaski ry:lle maksetaan 15,00€ jäsenmaksu. Maksu   
 hyväksytään maksettavaksi.  

 Elli Reinola hakee kulukorvausta 20,00€ Olon vuosijuhlien nimissä lähetetystä   
 lahjoituksesta Opettajat ilman rajoja -toiminnalle. Kulukorvaus hyväksytään   
 maksettavaksi.  

 Roni Kosonen hakee kulukorvausta 1006,20€ fuksisitsien 6.10.2022   
 järjestämiskuluista. Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi. Koska fuksisitsien   
 maksuliikenne toimi Motivan kautta, Defenssi laatii fuksisitsien kulukorvauksesta  
 laskun Motivalle.  

 Maksujen jälkeen tilille jää noin 4900€. 



7 Uusien jäsenten hyväksyminen 

 Uusia jäsenhakemuksia ei ole tullut.   

8 College-tilaus 

 Keskusteltiin kiltapaitojen ja mahdollisesti myös muiden tuotteiden (kangaskassit,  
 sukat jne) tilaamisesta. Paitojen tilaamisen suhteen yritykset on kilpailutettava   
 uudelleen. Defenssin taloustilanteen kannalta pohdittiin, että hinnan selviämisen   
 jälkeen collegeista on järkevää pyytää tilaajilta maksut etukäteen, jonka jälkeen   
 colleget käytännössä tilataan ja sitten toimitetaan tilanneille. Nora Kinnunen ottaa  
 asian edistettäväksi.  

9 Hallituksen virkistäytyminen 

 Tulevaisuudessa hallituksen olisi syytä virkistäytyä puolivuosittain ja siihen olisi hyvä 
 myös budjetoida rahaa. Koska tänä vuonna virkistäytymiseen ei ole budjetoitu rahaa  
 eikä resursseja, päädytään tekemään hallitusporukalla jotain omakustanteisesti. 

10 Defenssin sähköpostilistan jakaminen ja kannatussopimusten hankkiminen 

 Suomen eri psykologian kaupunkien yritysyhteistyövastaavat kokoustavat ensi   
 viikolla aiheen suhteen. Kokouksessa muodostetaan raamit, joiden pohjalta käsittelyä  
 jatketaan seuraavassa Defenssin hallituksen kokouksessa.  

11 POP-pankin pankkimaksut 

 POP-pankilla menee 0,15€ palvelumaksua, mikäli viimeisimpiä tilitapahtumia haluaa  
 nähdä yli 10 kpl. Pidetään käytäntönä kuittien tarkastaminen tapahtumien   
 osallistumismaksujen osalta. Jäsenmaksut tarkistetaan kuukausittain tiliotteelta. Siten  
 tilanne ei vaadi muita toimenpiteitä.  

12 Kide.App-jäsenyys 

 Käsitellään seuraavassa kokouksessa.  



13 Valenssi ry:n vuosijuhlakutsu 

 Valenssin vuosijuhlille on kutsuttu kaksi edustajaa Defenssiltä. Defenssiltä ei osallistu  
 hallituksen edustajaa. Valenssille toimitetaan kuitenkin onnittelut Defenssin nimissä. 

14 Nettisivumaksut 

 Keskusteltiin Webnoden eri nettisivupaketeista, joilla saadaan Webnoden oma   
 vesileima pois nettisivuilta, mikä on oleellista omien nettisivuille hankittujen   
 sponsoreiden kannalta. Asiaa käsitellään myöhemmin lisää.  

15 Maskotin tilanne 

 Maskotin hankkiminen on edelleen kesken. Maria Uurto hoitaa asiaa eteenpäin.  

16 Hallituspestitestamenttien valmistelu 

 Vuoden lopun lähestyessä haluttiin nostaa esiin, että pestien omia hallitustestamentteja 
 olisi hyvä alkaa valmistelemaan. Hallitustestamenttien on tarkoitus toimia ohjenuorina  
 ja perehdytyksenä ensi vuoden hallitustoimijoille.  

17 Google-tili 

 Defenssillä on olemassa Google-tili, jota voidaan hyödyntää esim Oulun   
 ylioppilaslehden ja Defenssin oman tapahtumakalenterin synkronoinnissa. 

18 Haalarimerkkien tilaaminen 

 Katja Simonen esitteli kartoittamiaan tarjouspyyntöjä Defenssin     
 haalarimerkkitilauksille. Vujumerkin tilauksesta päätetään tapahtumatoimikunnan  
 kokouksessa keskiviikkona. Heijastinmerkki tilataan Promlerilta ja muut merkit   
 tilataan Merkilliseltä.  

19 Järjestöapproille osallistuminen 

 Järjestöapproille ei osallistuta tällä kertaa.  



20 Pentti Kaiteran avustuksen palauttaminen ja uudelleenhakeminen 

 Vuokatin excursiomatkan peruuntumisen vuoksi aiemmin saatu Pentti Kaiteran   
 apuraha joudutaan palauttamaan. Uutta ystävyysainejärjestötapahtumaa suunnitellaan  
 ensi vuoden alkuun. Elli Reinola tiedustelee ohjeet apurahan palauttamisesta ja   
 mahdollisesta uudelleenhakemisesta.  

  

21 SPOLin sitsilaulukirjojen hankinta 

 SPOL on tehnyt laulukirjoja, joita Defenssi on luvannut ostaa 53 kpl hintaan 4,00€/ 
 kpl. Kirjojen yhteishinta on 212,00€. Defenssi voi myydä näitä jäsenilleen eteenpäin  
 hintaan 10,00€/kpl, jolloin niistä voidaan saada voittoa 318,00€. Kirjat saapuvat   
 mahdollisimman pian.  

22 Muut esille tulevat asiat 

 Hallituspestiesittelyjä varten on Word-tiedosto, johon kerätään luonnostelmat   
 esittelyteksteistä.  

 Oulun korkeakoulupäivään 2.11.2022 on pyydetty Defenssiltä edustaj(i)a. Ida   
 Leipivaara, Ida-Lotta Rajanen Maija Mourujärvi ja Roni Kosonen voivat alustavasti  
 edustaa Defenssiä siellä. Lisäksi Roni Kosonen kyselee edustajia myös hallituksen  
 ulkopuolelta.  

 OYY:ltä on tarjottu mahdollisuus rahan tienaaminen itsenäisyyspäivän soihtukulkueen 
 liikenneohjaajana toimimalla. Asiasta tiedotetaan Telegram-ryhmissä, mikäli sieltä  
 löytyy vapaaehtoisia. Elli Reinola hoitaa asiaa eteenpäin.  

 Kannatusjäsenten hankintaan osuu hyvä sauma vuosijuhlaviikon yhteydessä. Tällä  
 saataisiin budjettia paremmalle tolalle. Asiasta tullaan muotoilemaan virallinen viesti.  

 ICT-palveluista tiedustellaan, voiko sähköpostin käyttäjänimen muuttamista muodosta 
 ”Psykologia Ainejärjestö” muotoon ”Defenssi ry”. Asia tuodaan viestintävastaavan  
 tietoon.  

 Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan sähköpostitse.  

12 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.08 



Pöytäkirjan vakuudeksi, 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Elli Reinola     päivämäärä 
puheenjohtaja    

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Katri Kantola    päivämäärä 
sihteeri 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Ida-Lotta Rajanen    päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Stella Puurunen    päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 


