
DEFENSSI RY.  
Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 

PÖYTÄKIRJA 
         11.11.2022 

DEFENSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika Perjantai 11.11.2022 klo 10:15-12:00 

Paikka Tellus Horizon, Linnanmaan kampus 

 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta (10:51 asti) 

Läsnä Katri Kantola, sihteeri  Ida-Lotta Rajanen (saapui 10:38) 

 Roni Kosonen  Elli Reinola, puheenjohtaja 

 Ida Leipivaara (Zoom, poistui 10:51) Katja Simonen   

 Maija Mourujärvi  Maria Uurto 

      

    

    

  

  



1 Kokouksen avaaminen  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:31.  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3 Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin.  

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Uurto ja Roni Kosonen. 

5 Ilmoitusluontoiset asiat 

 5.1. Edunvalvonnan kuulumiset 

  Kehityspsykologia II -kurssin kanssa on ollut paljon edunvalvontaan liittyviä   
  kysymyksiä, joita on selvitetty kurssin vastaavan opettajan ja tutkinto-ohjelman   
  vastuuhenkilön kanssa. Asiasta on viestitty tarkemmin Defenssin Telegram-  
  ryhmässä. 

  Dekaanikahveilta kerrottakoon, että koulutusdekaani tulee harkitsemaan uudestaan  
  pääaineopiskelijoiden oikeutta pedagogisten opintojen suorittamiseen. Tapaamisessa  
  on myös keskusteltu lähi-/hybridi-/etäopetuksen järjestämisestä, mutta lähiopetusta  
  tullaan suosimaan sosiaalisen hyvinvoinnin etujen ja opetuksen järjestämisen   
  käytännöllisyyden perusteella. Lisäksi on keskusteltu ainejärjestöjen ajatuksista  
  sosiaalisen ilmapiirin parantamisessa ja kiusaamisen vähentämisessä. Tiedekunta   
  ottaa mielellään ideoita vastaan tilanteen parantamiseksi KTK:lla.  

 5.2. Fuksivastaavan kuulumiset   

  Keskusteltiin ensi vuoden orientaatioon liittyvästä budjetoinnista ja toimintatavoista  
  esim. uusien opiskelijoiden tavoittamisen suhteen. Mietittiin myös defenssiläisten   
  yhteistä, viikoittaista opiskeluaikaa. 

  



 5.3.Defenssin oma Unimove-Telegramryhmä 

  Urheiluvastaava on perustanut Defenssille Unimove-Telegram ryhmän, jossa   
  sovitaan viikoittaisen liikuntavuoron toiminnasta ja osallistumisista muille   
  ryhmäliikuntavuoroille. Ryhmän linkkiä jaetaan Defenssi tiedottaa -ryhmässä ja   
  sähköpostitse.  

   

6 Maksettavien laskujen hyväksyminen 

 HEF Group Oy:lle on maksettu 193,88€ heijastinmerkeistä. Lasku    
 hyväksytään maksettavaksi.  

 Turun haalarimerkki Oy:lle on maksettu 443,41€ moodstekala- ja vujumerkeistä.   
 Lasku hyväksytään maksettavaksi. 

 Fobia ry:lle maksetaan 212,00€ maksuna SPOLin laulukirjoista. Lasku hyväksytään  
 maksettavaksi.  

 Histoni ry:lle maksetaan 180,00€ maksuna bussikuljetuksesta Rokualle. Lasku   
 hyväksytään maksettavaksi.  

 Pohjolan Safarit Oy - Nordic Safaris LTD:lle maksetaan 720,00€ maksuna Defenssit  
 vesillä -tapahtuman koskenlaskusta. Lasku hyväksytään maksettavaksi. 

 Katja Simonen hakee kulukorvausta 2,10€ postimerkin ostamisesta 4.10.2022.   
 Kulukorvaus hyväksytään  maksettavaksi.  

  

 Maksujen jälkeen tilille jää noin 6600 €. 

7 Uusien jäsenten hyväksyminen 

 Hyväksytään kolme (3) uutta vaatimukset täyttävää varsinaista jäsentä. Defenssillä on  
 tällä hetkellä 74 varsinaista jäsentä.  



8 Nettipäätökset 

 8.1 Moodstekalamerkin hinta 

 Moodstekalamerkin hinnaksi päätettiin 3,50€/kpl tai 10,00€/3kpl sisältyen muuhun  
 ryhmätarjoukseen vanhojen merkkien kanssa. Päätös hyväksyttiin 9.11.2022   
 sähköpostitse äänten enemmistöllä.  

 8.2 Heijastinmerkin hinta 

 Ehdotus: Myydään Mielenterveys saa näkyä -heijastinmerkkejä hintaan 4,00€/kpl.  
 Jokaisesta myydystä merkistä lahjoitetaan 1,00€ Mieli ry:lle, jolloin merkkien   
 kustannusten jälkeen Defenssille jää merkeistä voittoa 1,06€.  

 Ehdotus hyväksyttiin sähköpostitse nettipäätöksenä 4.11.2022 äänten enemmistöllä.  

9 Defenssin sähköpostilistan jakaminen ja kannatussopimusten hankkiminen 

 Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.  

10 Kide.App-jäsenyys 

 Päätettin, että Defenssille hankitaan Kide.App-jäsenyys tapahtumalippujen myymistä  
 ja jäsenrekisteriä varten. Valittiin Defenssille Kompakti-paketti (liite 1). Asiaa hoitaa  
 eteenpäin Elli Reinola.  

11 EPO ry:n vuosijuhlakutsu 

 EPO ry:n vuosijuhlille 3.12.2022 klo 18 on kutsuttu kaksi (2) edustajaa   
 Defenssiltä. Defenssiltä ei osallistu hallituksen edustajaa. Elli Reinola toimittaa   
 EPOlle kuitenkin onnittelut Defenssin nimissä. 

12 Nettisivumaksut 

 Defenssille hankitaan määräaikainen sopimus viideksi vuodeksi Webnoden Standard  
 Premium -paketti hintaan 5,90€/kk eli 70,80/vuosi ja verkkotunnus hintaan 13,40€/ 
 vuosi. Nettisivupaketin ostaminen mahdollistaa esimerkiksi verkkokaupan   
 perustamisen nettisivuille ja sponsoreiden hankinnan nettisivunäkyvyyttä vastaan.  
 Katri Kantola hoitaa asiaa eteenpäin.  



13 Moodstekalamerkin hinta 

 Aiheesta on tehty aiemmin jo nettipäätös (kts. kohta 8.1). 

14 Talent Boost -hankkeen jakama rahoitus 

 Päätettiin hakea Talent Boost -avustusta. Tapahtuman alustavana perusideana olisi  
 kaikille opiskelijoille avoin SuperPark-iltapäivä. Tapahtuman järjestäminen ja   
 oikeudet tapahtuman muutoksiin annetaan Elli Reinolan ja Maria Uurron vetämälle  
 työryhmälle.  

15 College-tilaus 

 Päätettiin tilata collegeita ja muita kiltatuotteita Kloffa Clothingista. Nora Kinnunen  
 jatkaa asian selvittelyä.  

16 Oulun yliopistogaala 

 Päätetään, että Defenssiltä ei mene edustusta Oulun yliopistogaalaan. 

17 Ainejärjestötoimijoiden motivointi 

 Keskusteltiin eri tavoista aktivoida ja palkita toimikuntalaisia osallistumaan   
 järjestötoimintaan.  

18 Telttakeppien hankinta 

 Telttakeppeihin budjetoidaan 10,00€. Telttakeppejä käytetään piknik-pressun maahan  
 kiinnittämiseen. Katja Simonen hoitaa asiaa eteenpäin.  

19 Muut esille tulevat asiat 

 Kansainvälisyysvastaava Maria Uurto toi esiin epäkohtia vaihtoon lähtemisen suhteen.   

 Häirintäyhdyshenkilö on virallinen koulutussuojattu termi. OYY järjestää koulutuksen 
 alkuvuodesta. Oikean termin käyttämiseen tullaan kiinnittämään jatkossa huomiota.  

 Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan sähköpostitse. 



20 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12:44. 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Elli Reinola     päivämäärä 
puheenjohtaja    

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Katri Kantola    päivämäärä 
sihteeri 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Maria Uurto     päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Roni Kosonen    päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 



LIITE 1     WEBNODEN STANDARD PREMIUM -PAKETTI 


