
DEFENSSI RY.  
Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 

PÖYTÄKIRJA 
         21.11.2022 

DEFENSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika Maanantai 21.11.2022 klo 10:00-12:00 

Paikka KTK224, Linnanmaan kampus 

 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta (merkitty alla *) 

Läsnä Katri Kantola, sihteeri  Ida-Lotta Rajanen 

 Salla Kopalainen * (poistui 11:23) Elli Reinola, puheenjohtaja  

 Ida Leipivaara  Katja Simonen *   

 Maija Mourujärvi  Anni Sirén 

 Stella Puurunen *      

    

  

  



1 Kokouksen avaaminen  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 10:20.  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3 Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin lisäämällä pykälä 11 Edustuskulukorvaus Cortexin   
 vujusitseille.  

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Sirén ja Maija Mourujärvi. 

5 Ilmoitusluontoiset asiat 

  Koulutuspoliittinen vastaava Ida Leipivaara kertoo kokoustavansa edunvalvonta-  
  asioista Motivan koulutuspoliittisen vastaavan kanssa. Kepsy II -kurssin    
  esille nousseita asioita selvitellään tällä hetkellä myös OYYn asiantuntijoiden   
  kanssa. Asiasta on otettu yhteyttä yliopiston johtavaan koulutusasiantuntijaan ja   
  tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöön.  

6 Maksettavien laskujen hyväksyminen 

 Maksettavia laskuja ei ole tullut.  

7 Uusien jäsenten hyväksyminen 

 Hyväksytään yksi (1) uusi vaatimukset täyttävä varsinainen jäsen. Defenssillä on tällä  
 hetkellä 75 varsinaista jäsentä.  

8 Defenssin yritysyhteistyöpaketit 

 Pykälän nimi muutettu muodosta ”Defenssin sähköpostilistan jakaminen ja   
 kannattaminen” muotoon ”Defenssin yritysyhteistyöpaketit”.  



 Keskusteltiin Anni Sirénin valmistelemista yritysyhteistyöpaketeista ja SPOLin   
 yritysyhteistyövastaavakokouksen lopputulemista.  

9 Nettipäätökset 

 Ei ole tullut uusia nettipäätöksiä. 

10 Sääntömuutos 

 Päätettiin, että hallitus ehdottaa syyskokouksessa seuraavaa sääntömuutosta   
 kurinpitotoimien määrittelyä koskien:  

 Kurinpitotoimena häirintä-, syrjintä- tai kiusaamistilanteissa hallitus voi määrittää  
 väliaikaisen porttikiellon yhdistyksen tapahtumiin kyseiselle yhdistyksen jäsenelle  
 kuitenkin niin, että yhdistyksen jäsenellä on ensin mahdollisuus tulla kuulluksi. 

 Kurinpitotoimien määrittely on oleellista turvallisemman tilan periaatteiden   
 noudattamiseksi. Väliaikaisella porttikiellolla tarkoitetaan tilannekohtaisesti   
 määriteltyä osallistumiskieltoa tapahtumiin. Jäsenen kuuleminen hoidetaan   
 turvahenkilön ja hallituksen kautta. Eturistiriitatilanteissa etsitään puolueeton henkilö  
 selvittämään asiaa.  

  

11 Edustuskulukorvaus Cortexin vujusitseille 

 Edustuskulukorvauksena Cortexin vujusitseillä edustamisesta Defenssi ry korvaa  
 20,00€ Stella Puuruselle ja Maria Uurrolle kullekin.  

  

11 Muut esille tulevat asiat 

 Keskusteltiin sitsilaulukirjojen hankkimisesta Defenssin nimiin sitsijärjestelyiden  
 helpottamiseksi.  

 Sähköpostin nimi on vaihdettu. O365-tunnuksen kaksivaiheisesta tunnistautumista on  
 selvitetty yliopiston ICT-palveluista.  

 Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse.  

12 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 11:44. 



Pöytäkirjan vakuudeksi, 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Elli Reinola     päivämäärä 
puheenjohtaja    

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Katri Kantola    päivämäärä 
sihteeri 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Anni Sirén     päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Maija Mourujärvi    päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 


