
DEFENSSI RY.  
Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 

PÖYTÄKIRJA 
         18.12.2022 

DEFENSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika Torstai 15.12.2022 klo 16:00-18:00 

Paikka KTK224, Linnanmaan kampus 

 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta 

Läsnä Katri Kantola, sihteeri  Stella Puurunen (Zoom)  

 Sofia Koho   Ida-Lotta Rajanen 

 Salla Kopalainen (Zoom, poistui 18:15) Elli Reinola, puheenjohtaja   

 Roni Kosonen  Katja Simonen 

 Ida Leipivaara  Anni Sirén   

 Maija Mourujärvi  Maria Uurto (Zoom) 

    

  

  



1 Kokouksen avaaminen  

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:21.  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3 Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin.  

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Sirén ja Sofia Koho. 

5 Ilmoitusluontoiset asiat 

 5.1. Hallitustestamenttien valmistelu 

 Puheenjohtaja muistuttaa hallituskauden vaihtumisesta, jonka myötä    
 hallituspestitestamentit tulisi valmistella seuraavan vuoden toimijoita varten. Mikäli  
 hallituslainen jatkaa samassa  pestissä kuin tänä vuonnakin, testamentin muotoilu ei  
 ole sinänsä välttämätöntä, mutta todettiin, että voisi silti olla hyvä laittaa ylös   
 muistiinpanoja menneeltä vuodelta.  

  

 5.2 Edunvalvonnan kuulumiset 

  Koulutuspoliittinen vastaava Ida Leipivaara päivitti hallitukselle syksyn    
  dekaanikahveilla käydyistä asioista. Erityisesti sivuainevalikoiman     
  monipuolistamista ja kiintiötä psykologian  opiskelijoille psykologian    
  aineenopettajan pätevyyteen oikeuttaviin pedagogisiin opintoihin on    
  käsitelty aktiivisesti. Pedagogisten opintojen oikeuden tiimoilta ollaan oltu   
  yhteydessä myös koulutuksen johtoryhmän opiskelijaedustajaan Emma Hulkkoseen  
  ja OYY:n koulutuspoliittiseen asiantuntijaan Jere Tapioon.  

  Lisäksi yliopiston henkilökunnan kanssa on keskusteltu publiikista ja siihen   
  liittyvästä tiedottamisesta opiskelijoille. Ainejärjestö voisi mahdollisesti ottaa   
  jonkinlaista roolia tapahtumasta tiedottamisesta, sillä on kuitenkin opiskelijoiden   
  edun mukaista tietää yliopiston käytännöistä.  

  SPOL-edustaja (SPOLin koulutuspoliittinen vastaava) Stella Puurunen kertoi   
  SPOLin kokouksessa käydystä harjoittelupaikkakeskustelusta. Kaikki SPOLin   



  jäsenjärjestöt toivovat harkkapaikkojen hakuaikoihin yhtenäisyyttä, valtion   
  rahallista tukea harjoittelijoiden ottamiseen ja yleistä käytäntöjen     
  yhdenmukaistamista.  

6 Ajankohtaisten laskujen hyväksyminen 

 Alppila Bowling Oy:lle maksetaan 140,00€ maksuna vujuviikon keilauksesta. Lasku  
 hyväksytään maksettavaksi takautuvasti ja on maksettu 25.11.2022. 

 Lapin Krassi Oy:lle maksetaan 457,96€ maksuna vujusitsien tarjoiluista. Lasku   
 hyväksytään maksettavaksi takautuvasti ja on maksettu 8.12.2022. 

 Unirestalle maksetaan 472,80€ maksuna vujuviikon kakkukahvien catering palvelusta. 
 Lasku hyväksytään maksettavaksi takautuvasti ja on maksettu 7.12.2022. 

 Partykinglle maksetaan 102,50€ maksuna vujusitsien koristeista. Lasku hyväksytään 
 maksettavaksi takautuvasti ja on maksettu 7.12.2022. 

 Oubus Oy:lle maksetaan 600,00€ maksuna Defenssit vesillä -excursion (8.10.)   
 bussikuljetuksesta. Lasku hyväksytään maksettavaksi.  

 Oulun yliopistolle maksetaan 500,00€ maksuna Pertti Kaiteran kannustusrahan   
 palautuksesta. Lasku hyväksytään maksettavaksi.  

 Tilaa kulttuurille ry:lle maksetaan 50,00€ maksuna Tukikohdan tilavuokrasta fuksien  
 hengailuillasta. Lasku hyväksytään maksettavaksi.  

 Mehiläinen Oy:lle maksetaan 600,00€ takaisinmaksuna vahingossa kahdesti   
 maksetusta haalarisponsoroinnista. Lasku hyväksytään maksettavaksi takautuvasti ja  
 on maksettu 25.11.  

 Anni Sirén hakee kulukorvausta 31,78€ vujusitsien 24.11.2022 järjestämiskuluista.  
 Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  

 Katri Kantola hakee kulukorvausta 31,92€ vujusitsien 24.11.2022 järjestämiskuluista.  
 Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  

 Ida-Lotta Rajanen hakee kulukorvausta 21,89 € kiltisillan 29.11.2022   
 järjestämiskuluista. Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  

 Ida-Lotta Rajanen hakee kulukorvausta 503,24€ vujuviikon vujusitsien ja   
 kakkukahvien järjestämiskuluista. Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  

 Laura Junno hakee kulukorvausta 22,18€ marraskuun lautapeli-illan   
 järjestämiskuluista. Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  



 Katja Simonen hakee kulukorvausta 4,99€ telttakiilojen hankinnasta.   
 Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  

 Anni Sirén hakee kulukorvausta 48,25€  pikkujoulujen 7.12.2022 järjestämiskuluista.  
 Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi.  

 Mieli ry:n joulukampanjaan (lasten ja nuorten mielenterveydelle) lahjoitetaan 20,00€  
 heijastinmerkkimyyntien tuotoista. Lahjoitus hyväksytään maksettavaksi.  

 Maksujen jälkeen tilille jää noin 7540,00€ 

7 Uusien jäsenten hyväksyminen 

 Uusia jäsenhakemuksia ei ole tullut.  

8 Vuoden psykologian opiskelija 

 SPOLin Vuoden psykologian opiskelija -kilpailun Defenssin ehdokkaaksi äänestettiin  
 yksimielisesti Ida Leipivaara. Idaa on ehdotettu Defenssin ehdokkaaksi seuraavin  
 perustein:  

Ida on toiminut todella malliesimerkillisesti Defenssin kopona. Hän on edistänyt 
opiskelijoiden asemaa ja vienyt heidän mielipiteitään ja ehdotuksiaan ylemmän 
tason päättäjäelimiin, heittäen samalla itsensä rohkeasti mukaan. Ida on ottanut 
opiskelijoiden toiveet ja tarpeet epäröimättä huomioon ja saanut aikaan 
konkreettisia muutoksia. Opiskelijat ovat moneen kertaan yhteisesti kiitelleet Idaa 
esimerkillisestä työstä.  

 Ehdokkaalle tulee liittää mukaan korkeintaan A4-pituinen suosituskirje. Päätettiin, että 
 Anni Sirén, Sofia Koho ja Elli Reinola kokoavat suosituskirjeen.  

9 Sivuainepaneeli 2023 

 Koulutuspoliittinen vastaava Ida Leipivaara ehdottaa sivuainepaneelin pitämistä   
 viikolla 4 tai 5. Sivuainepaneelin järjestämisesta vastaa vuoden 2023   
 koulutuspoliittiset vastaavat Ida Leipivaara ja Maria Uurto. Keskusteltiin yleisesti  
 sivuainepaneelin järjestämisestä ja tavoitteista.  



10 Fuksivastaavan rooli 

 Fuksivastaava Roni Kosonen nosti esiin kysymyksen siitä, onko fuksivastaavan   
 tarpeen olla myös yksi tutkinto-ohjelman pienryhmäohjaajista (pro). Yhteisen   
 keskustelun pohjalta päädyttiin lopputulokseen, että Defenssin linjana on se,   
 fuksivastaava voi itse päättää, haluaako hakea tutkinto-ohjelman pienryhmäohjaajaksi. 
 Fuksivastaavan pestille nähdään kuitenkin tärkeänä, että fuksivastaava tutustuu   
 fukseihin syksyn aikana sekä on hyvin perillä fuksien ja proiden kuulumisista. 

11 Hankinnat 

 Keskusteltiin asioista, joita Defenssille olisi tarpeen hankkia yleisesti tulevaisuudessa: 

  - kiltanauhat 
  - beer pong -kupit + pingispalloja 
  - taulunkehys haalarimerkkimyyntiä varten 
  - valokuvia 
  - megafoni 
  - leimasin 
  - bluetooth-kaiutin 
  - tapsa-asuste x3 (esim. virkatut lonkerohatut) 
  - vahakangasliinat sitsipöydille 
  - nitoja 
  - valkotaulutussit  

12 Muut esille tulevat asiat 

 Yritys-yhteistyövastaava Anni Sirén kertoi kuulumisia Oulun seudun psykologien  
 kokouksessa tällä viikolla. Anni esitti, että Psykologiliiton fuksi-infon yhteyteen   
 voitaisiin yhdistää jokin yhteistapahtuma Oulun seudun psykologien kanssa. Anni  
 esitti myös Oulun seudun psykologiyhdistyksen puolesta kysymyksen, olisiko heidän  
 yhdistyksensä viestinnän kannalta oleellista tehdä Instagram-tili. Ajatuksen   
 kannattavuudesta keskusteltiin yleisesti.  

 Puheenjohtaja Elli Reinola kertoi lämpimiä terveisiä OYY:lta Defenssin toiminnan  
 suhteen. Lisäksi Elli kertoi, että OYY on päättänyt linjautua vegaanista ruokaa  
 ensisijaisesti suosivaksi järjestöksi. Tämä lisää tukea Defenssin syyskokouksessa  
 7.12.2022 tehdylle päätökselle ensisijaisesti vegaanisten tarjoilujen  suosimisesta   
 Defenssin tapahtumissa.  



 Fuksivastaava Roni Kosonen toi esille Defenssin tarpeen jatkuvan avoimen ja   
 anonyymin palautteen kanavalle. Tätä palautemahdollisuutta voitaisiin jakaa esim  
 Defenssin nettisivuilla ja kuukausikirjeiden yhteydessä.  

 Tää oli meidän hallituskauden viimeinen kokous, jee! <3 

  

13 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:21. 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Elli Reinola     päivämäärä 
puheenjohtaja    

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Katri Kantola    päivämäärä 
sihteeri 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Anni Sirén     päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Sofia Koho      päivämäärä 
pöytäkirjantarkastaja 

Katri Kantola
19         12                22

Katri Kantola
19         12                22


