
DEFENSSI RY.  
Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 

PÖYTÄKIRJA 
        12.12.2022 

DEFENSSI RY:N  SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

Aika Keskiviikko 7.12.2022 klo 16:00-18:00 

Paikka Tellus Backstage, Linnanmaan kampus 
 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta (merkitty *) 

Läsnä Emilia Ahomäki  Hanna Okyar, saapui 19:30 

 Iida Argillander   Stella Puurunen * 

 Suvi Hirvasniemi *   Ida-Lotta Rajanen 

 Petra Jokikokko   Elli Reinola, puheenjohtaja  

 Laura Junno    Jenna Rutanen, saapui 17:55  

 Siiri Kakko    Viivi Ryhänen  

 Katri Kantola, sihteeri   Jenna Saastamoinen 

 Katariina Kauranen, saapui 19:05  Susanna Salin  

 Nora Kinnunen   Helmi Serpola 

 Sofia Koho, poistui 19:10   Katja Simonen 

 Salla Kopalainen * (saapui 16:34)  Anni Sirén 

 Roni Kosonen   Oskari Skyttä  

 Noora Kuha   Sonja Tarvainen  

 Ida Leipivaara   Maria Uurto  

 Maija Mourujärvi  Hilla Vaattovaara, saapui 17:55 

 Anni Mäkelä, saapui 18:00  Pinja Vesalainen  

 Noora Nahkala   Milja Vesterinen, saapui 19:30 

 Aliina Ojala   Siiri Voutilainen 



1 Kokouksen avaaminen ja kokouksen toimihenkilöiden valitseminen 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elli Reinola. Puheenjohtaja avasi   
 kokouksen ajassa 16:07. 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Katri Kantola.   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Maria Uurto ja Nora  
 Kinnunen. 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3 Asialistan hyväksyminen 

 Asialista hyväksyttiin muutamin muutoksin: Lisätään pykälä §9 Jäsenten esittämät  
 aloitteet.  

4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 Kokouksessa esiteltiin lyhyesti tapahtumatoimikunnan valmistelema   
 toimintasuunnitelmaesitys.  

 Pykälän käsittelyä lykättiin klo 19:44 asti, jotta oltiin saatu hallitus valittua.  

 Toimintasuunnitelmaesitystä muokattiin kokouksessa ja lopulta toimintasuunnitelma  
 hyväksyttiin 35/35 puoltavalla äänellä liitteen (liite 1) mukaisin muutoksin.  

4 Jäsenmaksu vuodelle 2023 

 Hallitus 2022 ehdotti varsinaisen jäsenen jäsenmaksun korotusta vuodelle 2023   
 aiemmasta 5,00€ eurosta 7,00€ vuodessa (kts hallituksen 28.9.2022 kokouksen   
 pöytäkirja kohta 11). Tätä korotusta perusteeltiin tuoreen ainejärjestön   
 taloustilanteen vakauttamisella. Yhteisen keskustelun tuloksena hyväksyttiin   
 yksimielisesti.  

 Tällä hetkellä Defenssin kannatusjäsenmaksu on 50,00€ vuodessa. Kokouksessa   
 ehdotettiin kannatusjäsenmaksun laskemista, jotta kannatusjäsenyys voitaisiin nähdä  



 houkuttelevampana. Yhteisen keskustelun tuloksena päätettiin yksimielisesti   
 kannatusjäsenmaksuksi 20,00€/vuosi.  

   

6 Talousarvio vuodelle 2023 

 Kokouksessa esiteltiin lyhyesti hallintotiimin valmistelema talousarvioesitys.   
 Talousarviota muokattiin kokouksessa ja kokouksessa hyväksytty lopullinen   
 talousarvio on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).  

7 Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2022 ja 2023 

 Toiminnantarkastajien tehtävä on seurata hallituksen toimintaa, valvoa hallinnon ja  
 taloudenhoidon asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisten kohtelun   
 toteutumista. 

 Valitaan poikkeuksellisesti toiminnantarkastajat myös kuluneelle vuodelle 2022, sillä  
 se oli unohtunut perustamiskokouksessa vuosi sitten.  

 Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 valittiin Emma Hulkkonen ja Aliina Ojala.  

 Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin Viljami Viinikka ja Kauko Keskisärkkä. 

8 Sääntömuutokset 

 Hallitus 2022 ehdotti seuraavia muutoksia Defenssin sääntöihin (liite 3).  

 Ehdotettu sääntöä §11 koskeva muutos hyväksyttiin 30/30 puoltavalla äänellä  
 yksimielisesti sellaisenaan.   

 Ehdotettu sääntöä §11.2 koskeva muutos hyväksyttiin 30/30 puoltavalla äänellä  
 yksimielisesti sellaisenaan. 

 Ehdotettu sääntöä §16 koskeva muutos hyväksyttiin 30/30 puoltavalla äänellä  
 yksimielisesti sellaisenaan. 

 Ehdotettu sääntöä §18 koskeva muutos hyväksyttiin 30/30 puoltavalla äänellä  
 yksimielisesti sellaisenaan. 

 Ehdotettu sääntöä §10 koskeva muutos hyväksyttiin 29 puoltavalla ja 1 tyhjällä   
 äänellä 30 äänioikeutetusta  yhteisen keskustelun tuloksena.  



9 Jäsenten esittämät aloitteet 

 Syyskokoukseen on lähetetty yksi aloite (liite 4). Aloite koskee ensisijaisesti   
 vegaanisen ruoan tarjoamista Defenssin tapahtumissa. Aloitteen pohjalta keskusteltiin  
 yhteisesti ainejärjestön linjaamisesta vegaaniseksi ainejärjestöksi. Päätettiin 32/32  
 puoltavalla äänellä, että lisätään toimintasuunnitelmaan lausunto vegaanisen   
 ruokavalion suosimisesta Defenssin tapahtumissa ja perustetaan ympäristövastaavan  
 toimihenkilöpesti.  

10 Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2023 

 Puheenjohtajaksi ehdolle asettui Elli Reinola. Puheenjohtajaksi ehdokkaita oli   
 ainoastaan yksi. Muiden ehdokkaiden puuttuessa äänestystä ei tarvinnut toteuttaa.  
 Puheenjohtajaksi valittiin Elli Reinola.  

11 Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2023 

 Varapuheenjohtajaksi ehdolle asettui Maija Mourujärvi. Varapuheenjohtajaksi   
 ehdokkaita oli ainoastaan yksi. Muiden ehdokkaiden puuttuessa äänestystä ei   
 tarvinnut toteuttaa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Maija Mourujärvi.  

 Rahastonhoitajaksi ehdolle asettui Katja Simonen. Rahastonhoitajaksi ehdokkaita  
 oli ainoastaan yksi. Muiden ehdokkaiden puuttuessa äänestystä ei tarvinnut toteuttaa.  
 Rahastonhoitajaksi valittiin Katja Simonen.  

 Sihteeriksi ehdolle asettuivat Petra Jokikokko ja Ida-Lotta Rajanen. Äänestys   
 toteutettiin anonyymilla Google Formsilla, jonka linkki jaettiin syyskokousta varten  
 perustetussa Telegram-ryhmässä. Äänestys päättyi tuloksin 13 ääntä Petra Jokikokolle  
 ja 20 ääntä Ida-Lotta Rajaselle ja 0 tyhjää ääntä. Sihteeriksi valittiin Ida-Lotta   
 Rajanen.  

 Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi ehdolle asettuivat Petra Jokikokko, Viivi Ryhänen ja  
 Sofia Koho. Äänestys toteutettiin anonyymilla Google Formsilla, jonka linkki jaettiin  
 syyskokousta varten perustetussa Telegram-ryhmässä. Äänestys päättyi tuloksin 12  
 ääntä Petra Jokikokolle, 16 ääntä Viivi Ryhäselle, 4 ääntä Sofia Koholle ja 1 tyhjää  
 ääntä. Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valittiin Viivi Ryhänen.  

 Koulutuspoliittisen vastaavan pesti ehdotettiin jaettavaksi kahdeksi hallituspestiksi,  
 yksittäisen henkilön työmäärän vähentämiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti  
 äänin 33/33 puolesta. Koulutuspoliittisiksi vastaaviksi ehdolle asettuivat Maria Uurto  
 ja Ida Leipivaara. Koulutuspoliittisiksi vastaaviksi ehdokkaita oli ainoastaan kaksi.  



 Koska hallituksessa on kaksi koulutuspoliittisen vastaavan pestiä, äänestystä ei   
 tarvinnut toteuttaa. Koulutuspoliittisiksi vastaaviksi valittiin Maria Uurto ja Ida   
 Leipivaara.  

 Fuksivastaavaksi ehdolle asettuivat Roni Kosonen ja Laura Junno. Äänestys   
 toteutettiin anonyymilla Google Formsilla, jonka linkki jaettiin syyskokousta varten  
 perustetussa Telegram-ryhmässä. Äänestys päättyi tuloksin 21 ääntä Roni Kososelle,  
 10 ääntä Laura Junnolle ja 2 tyhjää ääntä. Fuksivastaavaksi valittiin Roni Kosonen.  

 Viestintävastaavan pesti ehdotettiin jaettavaksi kahdeksi hallituspestiksi,   
 yksittäisen henkilön työmäärän vähentämiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti  
 äänin 33/33 puolesta. Viestintävastaaviksi ehdolle asettuivat Sonja Tarvainen ja Katri  
 Kantola. Viestintävastaaviksi ehdokkaita oli ainoastaan kaksi. Koska hallituksessa on  
 kaksi viestintävastaavan pestiä, äänestystä ei tarvinnut toteuttaa.Viestintävastaaviksi  
 valittiin Sonja Tarvainen ja Katri Kantola.  

 Koulutus- ja työelämävastaavaksi ehdolle asettui Anni Sirén. Koulutus- ja   
 työelämävastaavaksi ehdokkaita oli ainoastaan yksi. Muiden ehdokkaiden puuttuessa  
 äänestystä ei tarvinnut toteuttaa. Koulutus- ja työelämävastaavaksi valittiin Anni   
 Sirén.  

 Tapahtumavastaavan pesti ehdotettiin jaettavaksi korkeintaan kolmeksi hallituspestiksi 
 yksittäisen henkilön työmäärän vähentämiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti  
 äänin 33/33 puolesta. Tapahtumavastaaviksi ehdolle asettuivat Laura Junno, Petra  
 Jokikokko ja Sofia Koho. Tapahtumavastaaviksi ehdokkaita oli ainoastaan kolme.  
 Koska hallituksessa on kolme tapahtumavastaavan pestiä, äänestystä ei tarvinnut   
 toteuttaa. Tapahtumavastaaviksi valittiin Laura Junno, Petra Jokikokko ja Sofia Koho.  

 Yritysyhteistyövastaavaksi ehdolle asettui Noora Nahkala. Yritysyhteistyövastaavaksi  
 ehdokkaita oli ainoastaan yksi. Muiden ehdokkaiden puuttuessa äänestystä ei tarvinnut 
 toteuttaa. Yritysyhteistyövastaavaksi valittiin Noora Nahkala. 

 Myyntivastaavaksi ehdolle asettuivat Aliina Ojala. Myyntivastaavaksi ehdokkaita oli  
 ainoastaan yksi. Muiden ehdokkaiden puuttuessa äänestystä ei tarvinnut toteuttaa.  
 Myyntivastaavaksi valittiin Aliina Ojala. 

 Varajäseniksi ehdolle asettuivat Nora Kinnunen, Salla Kopalainen, Jenna   
 Saastamoinen, Iida Argillander ja Hilla Vaattovaara. Koska pestejä on yhdistyksessä  
 yhdestä viiteen, ylimääräisten ehdokkaiden puuttuessa äänestystä ei tarvinnut   
 toteuttaa. Varajäsenten sijaantulojärjestys sovittiin yhteisellä keskustelulla.   
 Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Salla Kopalainen, toiseksi varajäseneksi Hilla  
 Vaattovaara ja kolmanneksi varajäseneksi Jenna Saastamoinen, neljänneksi Iida   
 Argillander ja viidenneksi Nora Kinnunen.  



12 Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta vuodelle 2023 

 Oulun seudun psykologiyhdistyksen opiskelijaedustajaksi valittiin Atte Räinä ja   
 varaedustajaksi Anni Sirén. Asiasta on päätetty Oulun seudun psykologien   
 syyskokouksessa.  

 KASKI-edustajaksi ehdolle asettui Salla Kopalainen. KASKI-edustajiksi ehdokkaita  
 oli ainoastaan yksi Koska yhdistyksessä on kaksi KASKI-edustajan   
 toimihenkilöpestiä, äänestystä ei tarvinnut toteuttaa. KASKI-edustajaksi valittiin Salla 
 Kopalainen. Hallitus voi nimittää toisen KASKI-edustajan jälkikäteen. 

 SPOL-toimihenkilöiksi ei ollut ehdokkaita. Hallitus voi nimittää SPOL-  
 edustajat jälkikäteen. 

 Urheiluvastaavaksi ehdolle asettui Pinja Vesalainen. Urheiluvastaavaksi ehdokkaita oli 
 ainoastaan yksi. Muiden ehdokkaiden puuttuessa äänestystä ei tarvinnut toteuttaa.  
 Urheiluvastaavaksi valittiin Pinja Vesalainen. 

 Jäsenistöltä tulleen aloitteen myötä (liite 4) perustetiin ympäristövastaavan pesti   
 Ympäristövastaaviksi ehdolle asettuivat Stella Puurunen ja Pinja Vesalainen. Muiden  
 ehdokkaiden puuttuessa äänestystä ei tarvinnut toteuttaa. Ympäristövastaaviksi   
 valittiin Stella Puurunen ja Pinja Vesalainen. 

 Kansainvälisyysvastaava muunnetaan hallituspestistä toimihenkilöpestiksi.   
 Kansainvälisyysvastaavaksi ei ollut ehdokkaita. Hallitus voi nimittää   
 kansainvälisyysvastaavan jälkikäteen. 

 Grafiikkavastaavaksi ehdolle asettui Noora Kuha. Muiden ehdokkaiden puuttuessa  
 äänestystä ei tarvinnut toteuttaa. Grafiikkavastaavaksi valittiin Noora Kuha. 

12 Yhdistyksen toimikuntien laatiminen vuodelle 2023 

 Defenssin sääntöjen mukaisesti toimikuntien perustaminen on hallituksen tehtävä.  
 Hallitus 2023 palaa toimikuntien perustamiseen ensimmäisessä kokouksessaan ensi  
 vuonna.  

13 Muut esille tulevat asiat 

 Muita esille tulevia asioita ei ollut.  

14 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:46. 



Pöytäkirjan vakuudeksi, 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Elli Reinola     päivämäärä 
puheenjohtaja    

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Katri Kantola    päivämäärä 
sihteeri 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Maria Uurto     päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja, ääntenlaskija 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Nora Kinnunen    päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja, ääntenlaskija  

Katri Kantola
14       12              22

Katri Kantola
16       12              22

Katri Kantola
18       12              22



LIITE 1             TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Defenssi ry 
Tapahtumatoimikunnan valmistelema toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 
Tammikuu  
- väh. 1 alkoholiton tapahtuma 
- väh. 1 biletapahtuma 
- näitä voivat olla esimerkiksi: 

• Defenssit tulilla 
• Oidipuksen etätapahtuma  
• Haalarikastajaiset  
• Teemabileet baarissa?  

  
Helmikuu  
- väh. 1 alkoholiton tapahtuma 
- väh. 1 biletapahtuma 
- näitä voivat olla esimerkiksi: 

• Talvirieha  
• Lautapeli-ilta  
• Laskiaissauna  
• Yökoulu  
• Yhteinen tapahtuma toisen aj:n kanssa  

  
Maaliskuu  
- väh. 1 alkoholiton tapahtuma 
- väh. 1 biletapahtuma 
- näitä voivat olla esimerkiksi: 

• Defenssit ilmassa (ilmajooga)  
• Himos-excu  
• Sinertävien haalareiden bileet ja joku aktiviteetti ennen  

  
Huhtikuu  
- väh. 1 alkoholiton tapahtuma 
- väh. 1 biletapahtuma 
- näitä voivat olla esimerkiksi: 

• Lautapeli-ilta  
• Palautepäivä  
• Jotkin sitsit  
• Wapun tapahtumia  

  
Toukokuu - Elokuu 

• 0-2 tapahtumaa  
   



Syyskuu  
- väh. 1 alkoholiton tapahtuma 
- väh. 1 biletapahtuma 
- näitä voivat olla esimerkiksi: 

• Fuksipiknik  
• Fuksien tutustumisilta  
• Hohtokeilaus  
• Yhteinen piknik  
• Jotkut bileet  

  
Lokakuu  
- väh. 1 alkoholiton tapahtuma 
- väh. 1 biletapahtuma 
- näitä voivat olla esimerkiksi: 

• Kämppäapprot  
• Fuksisitsit  
• Syyslomabingo  
• lautapeli-ilta  

  
Marraskuu  
- väh. 1 alkoholiton tapahtuma 
- väh. 1 biletapahtuma 
- näitä voivat olla esimerkiksi: 

• Alkoholiton excursio  
• Jotain vuju-juhlintaa esim. sillis  
• Pikkujoulut  

  
Joulukuu  
- väh. 1 alkoholiton tapahtuma 
- väh. 1 biletapahtuma 
- näitä voivat olla esimerkiksi: 

• joulutapahtuma  
• Lautapeli-ilta  

Tarkoituksena on järjestää alkoholittomia lautapeli-iltoja. Keväällä voisimme myös järjestää jotkin 
sitsit toisten ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä (voisimme pyytää mukaan uusia toimijoita). 
Tarkoituksena on järjestää myös jonkinlainen seminaari tai ainakin yksi psykologin työhön liittyvä 
esittely. Defenssi pyrkii pitämään näitä ainakin yhden sekä syksyisin että keväisin. Defenssi jatkaa 
myös vuonna 2023 opiskelijoiden edunvalvontaa ja yhteistyötä yliopiston henkilökunnan kanssa 
esimerkiksi palautepäivän muodossa. Myös sivuainepaneelitoimintaa halutaan kehittää vuonna 
2023. Lisäksi Defenssi haluaa suosia omissa tapahtumissaan vegaanista ruokavaliota. 

   



LIITE 2         TALOUSARVIO 2023 

Talousarvio 2023
Defenssi ry.
1.1.2023 - 31.12.2023

Tulot
Varsinaisen toiminnan tuotot

Lipunmyyntituotot ja osallistumismaksut 5700,00
Sitsit 2400,00
Excursiot 500,00
Syyslomabingo 500,00
Biletapahtumat 150,00
Hyvinvointitapahtumat 150,00
Alkoholittomat tapahtumat 1000,00
Muut tapahtumat 1000,00

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 5700,00

Varainhankinnan tuotot
Jäsenmaksut 650,00
Lahjoitukset 0,00
Avustukset 620,00

OYY:n yleisavustus 350,00
OYY:n tapahtuma-avustus 200,00
OYY:n palautepäiväavustus 70,00

Haalarisponsorit 2900,00
Tapahtumasponsorit 0,00
Yritysyhteistyötulot 1000,00
Kiltatuotteet ja haalarimerkit 1300,00
Pullonpalautukset 100,00
Talkootyöt 0,00

Varainhankinnan tuotot yhteensä 6570,00

Muut tuotot
Korkotuotot 0,00

Muut tuotot yhteensä 0,00

Tulot yhteensä 12270,00

Kulut
Varsinaisen toiminnan kulut

Tapahtumamenot 5720,00
Lautapeli-illat 120,00
Fuksitapahtumat 300,00
Sitsit 2400,00



Excursiot 500,00
Hyvinvointitapahtumat 400,00
Alkoholittomat tapahtumat 1000,00
Muut tapahtumat 1000,00

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 5720,00

Hallintokulut
Yhdistysrekisterimaksut 20,00
Pankin palvelumaksut 240,00
Kokouskulut 150,00
Materiaalikulut 100,00
Edustus- ja muistamiskulut 500,00
Hallituksen virkistäytyminen 100,00
Kaskin jäsenmaksu 15,00
SPOLin jäsenmaksu 50,00

Hallintokulut yhteensä 1175,00

Varainhankinnan kulut
Haalarikulut 3000,00
Merkkikulut 1600,00
Ainejärjestönauha 250,00

Varainhankinnan kulut yhteensä 4850,00

Kulut yhteensä 11745,00

Ali/ylijäämä 525,00



LIITE 3                  SÄÄNTÖMUUTOKSET 

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 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.” 

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 kohta muotoiltaisiin seuraavasti:  
Syyskokouksessa on käsiteltävä vähintään seuraavat asiat:  
• Hallituksen puheenjohtajan valinta  
• Hallituksen jäsenten (4-15) ja varajäsenten (1-5) valinta seuraavalle toimikaudelle  
• Kahden (2) toiminnantarkastajan valitseminen - Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta  
• Tulevan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen  
• Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja hyväksyminen  
• Varsinaisten jäsenten toimittamien aloitteiden käsittely, kun se on toimitettu vähintään viisi (5) 

vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa.  

Perustelut: Viimeinen virke oli jäänyt aiemmin kesken ja hallituksen koko päivitettiin kohdan §11.2 
mukaiseksi.  

§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. 

§10 Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet 

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

Perustelut: 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. 



LIITE 4                          ALOITE VEGAANISESTA RUOASTA   

Lähettäjä: Peppi Nykänen [sähköpostiosoite piilotettu] 
Lähetetty: maanantai 5. joulukuuta 2022 21.14 
Vastaanottaja: Defenssi ry <defenssi@student.oulu.fi> 
Aihe: Aloite hallituksen kokoukseen 7.12. 
  
Hei! 

Kerroitte sähköpostitse, että Defenssin jäsenenä voi tehdä aloitteita, joten ajattelin tarttua tuumasta 
toimeen !  

Haluaisin ehdottaa, että Defenssin tapahtumissa ja kokoontumissa tarjottava ruoka olisi 
ensisijaisesti vegaanista. Perusteluni tälle ehdotukselle liittyvät etenkin ekologisiin ja eettisiin 
syihin. En tiedä millainen muotovaatimus aloitteen tekemiselle on, mutta laitan tähän ainakin 
lähteet mukaan, jotta ei tule vaikutelmaa, että tämä perustuisi vain omaan mutuiluuni. 

Kuten jo varmasti yleisessä tiedossa on, elämme ilmastokriisin aikaa. IPCC:n (2022) tuoreimman 
raportin sanoma alkaa olla jo huolestuttava: toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on aloitettava 
välittömästi. Yksi kyseisessä raportissakin nostettu seikka, jolla kasvihuonepäästöjen määrää 
saataisiin laskettua, olisi ruokavaliomuutos kohti kasvipohjaista ruokaa (IPCC, 2022). Ohessa 
Pooren ja Nemecekin (2018) meta-analyysiin perustuva havainnollistus eri ruoka-aineiden 
kasvihuonepäästöjen määrästä per yksi kg ruokaa. Tästä voikin hyvin huomata, miten erilaisia 
päästöt ovat etenkin lihan, mutta myös maitotuotteiden kohdalla kasvipohjaiseen ravintoon 
verrattuna. 

Mielestäni psykologian 
opiskelijoiden olisi erityisen 
tärkeää olla etulinjassa toimimassa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
ja näyttää samalla esimerkkiä 
myös muille, sillä ilmastokriisi on 
myös mielenterveyskriisi. 
Mielenterveyspalveluiden 
kriisiytymisestä ja resurssipulasta 
saa lukea jatkuvasti jo nyt, mutta 
esimerkiksi Clayton ja kollegat 
(2021) kertovat artikkelissaan 
ilmastokriisin rapauttavan 
mielenterveyden edellytyksiä 
entisestään sekä suoraan (esim. 
lämpöaaltojen vaikutus) että 
epäsuoraan esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien 
ilmastotunteiden, kuten 
ilmastoahdistuksen sekä 
ilmastopakolaisuuden ja ruokaan 
liittyvän epävarmuuden kautta. 



Eläintuotantoon liittyy myös paljon eettisesti kyseenalaisia piirteitä. Mikä olisikaan empaattisempi 
teko, kuin kunnioittaa myös toislajisten eläinten psyykkistä, fyysisestä puhumattakaan, 
hyvinvointia, kuin olla tukematta eläinten kasvattamista ruoaksi. 

Pakko vielä mainita yksi vegaanisen ruoan etu: se sopii lähes kaikille, sillä se ei sisällä yleisiä 
allergeeneja, kuten maitoa tai kananmunaa. 

Tämä idea lähti alunperin siitä, kun vastikään huomasin, että Helsingin psykologian opiskelijoiden 
ainejärjestö Kompleksi ry on ilmaissut olevansa vegaaninen ainejärjestö. Lähestyin heitä 
Instagramissa ja tiedustelin, millaisia toimenpiteitä linjaus on vaatinut. Laitan heidän vastauksensa 
liitteeksi tähän sähköpostiin. Vastaus tiivistettynä: heillä linjaus on ilmeisesti tehty hallituksen 
kokouksessa ja tuodaan vuosittain esiin yhdistyksen toimintasuunnitelmassa. Heiltä sanottiin myös, 
että mikäli Defenssissä kaivataan apua aiheen tiimoilta, Kompleksin ympäristövastaavaan voi olla 
yhteydessä.  

Samaan syssyyn voisin vielä ilmaista toiveen siitä, 
että Defenssiin perustettaisiin jossain vaiheessa 
vastaava ympäristövastaavan pesti. Jos en tällä 
hetkellä eläisi näin kiireistä elämänvaihetta, voisin 
vaikka heti tältä istumalta ilmoittautua itse 
kyseiseen pestiin, mutta toivon, että jos ei nyt, niin 
ainakin tulevaisuudessa yhdistyksessä olisi intoa 
tällaisen pestin hoitamiseen.  

Käyttämäni lähteet ei-virallisessa muodossa 
listattuna:  

IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability. Contribution of 
Working Group II to the Sixth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s 
environmental impacts through producers and 
consumers. 

Clayton, S., Manning, C. M., Krygsman, K., & 
Speiser, M. (2017). Mental Health and Our 
Changing Climate: Impacts, Implications, and 
Guidance. Washington, D.C.: American 
Psychological Association, and ecoAmerica. 

Kiitos teille ja kivaa kokousta ja joulun odotusta 
myös! " #  

Ystävällisin terveisin, 
Peppi Nykänen


