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DEFENSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Tiistai 7.2.2023 klo 12:00-14:00 

 

Paikka KTK224, Linnanmaan kampus 

 kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus Zoomin kautta 

 

Läsnä Iida Argillander  Noora Nahkala 

 Petra Jokikokko  Aliina Ojala  

 Laura Junno   Ida-Lotta Rajanen, sihteeri   

 Katri Kantola  Elli Reinola, puheenjohtaja  

 Sofia Koho   Viivi Ryhänen  

 Roni Kosonen  Sonja Tarvainen 

 Ida Leipivaara (zoom)  Hilla Vaattovaara (zoom)  

  

  

 

 



1 Kokouksen avaaminen  

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa klo 12.12.  

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

3 Asialistan hyväksyminen 

 Asialista hyväksyttiin.  

 

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petra Jokikokko ja Viivi Ryhänen. 

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 

5 Ilmoitusluontoiset asiat 

 5.1. Edunvalvonnan kuulumiset 

Koulutuspoliittiset vastaavat Maria Uurto ja Ida Leipivaara osallistuivat tammikuun 

lopulla kuukausittaiseen palaveriin tutkinto-ohjelmavastaava (TOV) Mirka Hintsasen 

kanssa. Palaverissa keskusteltiin erityisesti kandidaatin tutkielman kirjoittamiseen ja 

opiskelijavaihtoon lähtöön liittyvistä haasteista. Kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä 

siitä, että kandin tutkielman aloittamisen ja työstämisen tulisi olla joustavaa, mikä 

mahdollistaisi tarvittaessa paitsi nopean valmistumisen, myös vaihtoon lähtemisen 

kolmantena opiskeluvuotena. TOV:n mukaan kandiseminaareihin osallistuminen ei 

ole edellytys kandin tutkinnon suorittamiselle, mutta tällöin perehtyminen kandin 

kirjoittamiseen jäisi opiskelijan omalle vastuulle esimerkiksi kirjallisten ohjeiden 

muodossa. Ohjausta kandin tekoon olisi saatavilla normaaliin tapaan kesäaikoja 

lukuun ottamatta. Asia siirtyy henkilökunnan keskusteltavaksi. TOV lupasi myös 

koulutuspoliittisten vastaavien pyynnöstä, että yllä mainituista asioista tiedotetaan 

opiskelijoita koulutuspalveluiden kautta.  Myös sivuaineasioista keskusteltiin TOV:n 

kanssa, ja aiheesta tullaan jatkamaan keskustelua myös dekaanikahveilla. 

Keskustelussa oli erityisesti sivuainetarjonnan monipuolistaminen, sillä useat 

sivuainemahdollisuudet KPTK:lla ovat tällä hetkellä opettajaopiskelijoille 

suunnattuja. 

 

Koulutuspoliittinen vastaava Ida Leipivaara edusti Defenssiä tammikuun 

dekaanikahveilla. Esiin nousi kasvatuspsykologian opiskelijoiden huoli psykologian 



pääaineopiskelijoille suunnatuista harjoitusryhmistä. Asiaa on tarkoitus käsitellä 

tutkinto-ohjelmatoimikuntien kokouksissa helmikuun aikana. Ida Leipivaara on 

konsultoinut OYY:n koulutuspoliittista asiantuntijaa Jere Tapiota asiaan mahdollisesti 

liittyvistä juridisista ongelmista.   

 

Defenssi järjesti helmikuussa ensimmäisen sivuainepaneelinsa. Tähän mennessä tullut 

palaute tapahtumasta on ollut varsin positiivista. Tärkeimpinä kehitysideoina ensi 

vuotta varten on tullut kysymysten kartoittaminen yleisöltä etukäteen, Padletin käyttö 

kysymyksiä varten tapahtuman aikana sekä mahdollisesti panelistien jakaminen 

useampaan pienempään keskusteluun.  

 

Palautepäivän päivämäärä on myös vahvistettu. Tapahtuma järjestetään 19.4.2023 klo 

12–14. 

 

5.2. Viestintävastaavien terveiset 

 

Defenssiltä löytyy nyt LinkedIn-profiili. 

 

Defenssin anonyymiin palautelaatikkoon on tullut palautetta tapahtumien viestinnästä. 

Instagram-viestintä ja kuukausikirjeet ovat olleet onnistuneita, mutta tapahtumista 

toivotaan ilmoitettavan nykyistä aikaisemmin. Tähän tullaan kiinnittämään entistä 

enemmän huomiota jatkossa. 

 

Puheenjohtaja Elli Reinola julisti kokoustauon klo 12.31. 

 

 Puheenjohtaja Elli Reinola julisti kokoustauon päättyneeksi klo 12.37. 

    

6 Ajankohtaisten laskujen hyväksyminen 

HEF Group Oy:lle maksetaan 372,76 € maksuna haalarimerkeistä. Lasku hyväksytään 

maksettavaksi takautuvasti ja on maksettu 2.2.2023.  

 Tilaa kulttuurille ry:lle maksetaan 140 € Tukikohdan tilavuokrasta. Lasku 

hyväksytään maksettavaksi. 

Aliina Ojala hakee kulukorvausta 30 € vuosijuhlaviikon kahvitilaisuuden 

järjestämiskuluista. Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi. 

Aliina Ojala hakee kulukorvausta 26,91 € Defenssin maskotin hankintakuluista. 

Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi. 

Ida Leipivaara hakee kulukorvausta 34,57 € sivuainepaneelin tarjoiluista. Kulukorvaus 

hyväksytään maksettavaksi. 

 



Sofia Koho hakee kulukorvausta 12,63 € Defenssit talvitulilla -tapahtuman 

järjestämiskuluista. Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi. 

Sofia koho hakee kulukorvausta 81,96 € ystävänpäiväsitsien järjestämiskuluista. 

Kulukorvaus hyväksytään maksettavaksi. 

 

7 Varsinaisten jäsenten hyväksyminen 

Hyväksytään kaksi (2) uutta vaatimukset täyttävää varsinaista jäsentä. Defenssillä on 

tällä hetkellä 77 varsinaista jäsentä. 

 

8 Nettipäätökset 

 8.1 Työryhmän perustaminen toimintakertomuksen laatimisesta  

21.1.2023 päätettiin perustaa työryhmä vuoden 2022 toimintakertomuksen 

laatimiseksi. Työryhmän muodostavat Katri Kantola, Maija Mourujärvi ja Ida-Lotta 

Rajanen. Esitys hyväksyttiin äänin 12 puolesta, 0 vastaan, 3 tyhjää. 

8.2 SPOL:in kannanoton allekirjoittaminen Oulun yliopiston psykologian 

opiskelijoiden tasavertaisesta opiskeluoikeudesta opettajan pedagogisiin 

opintoihin 

25.1.2023 päätettiin allekirjoittaa Suomen psykologian opiskelijain liiton (SPOL) 

kirjoittama kannanotto Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden tasavertaisesta 

opiskeluoikeudesta opettajan pedagogisiin opintoihin. Esitys hyväksyttiin 12 puolesta, 

0 vastaan, 3 tyhjää. 

 

9 Kiltatuotteiden verkkomyynti 

Myyntivastaava Aliina Ojala esitteli kiltatuotteiden verkkomyyntiin luotua lomaketta 

ja myyntiin liittyviä käytännön asioita. Päätettiin aloittaa verkkomyynti. 

 

10 Toimihenkilöiden nimittäminen 

 Nimitettiin Laura Junno Defenssin SPOL-edustajaksi. Laura Junno on käytettävissä. 

 

 

 



11 Toimikuntien nimittäminen 

 11.1 Viestintätoimikunta 

Viestintävastaavien Katri Kantolan ja Sonja Tarvaisen johtamaan 

viesintätoimikuntaan nimitettiin seuraavat henkilöt: Laura Junno, Sofia Koho, Elli 

Reinola, Jenna Saastamoinen, Maija Mourujärvi, Iida Argillander, Noora Kuha, Petra 

Jokikokko ja Noora Nahkala. 

 11.2 Tapahtumatoimikunta 

Tapahtumavastaavien Petra Jokikokon, Laura Junnon ja Sofia Kohon johtamaan 

tapahtumatoimikuntaan nimitettiin seuraavat henkilöt: Sonja Tarvainen, Roni 

Kosonen, Emilia Ahomäki, Siiri Voutilainen, Iida Argillander, Helmi Serpola, Anni 

Mäkelä, Katri Kantola, Elli Reinola, Viivi Ryhänen, Salla Kopalainen, Stella 

Puurunen, Noora Kuha, Maija Mourujärvi, Annika Linna, Noora Nahkala ja Katja 

Simonen. 

 

12 Verkkosivupaketin ostaminen 

Elli Reinola esitteli eri verkkosivupakettien hintoja. Aiemmin viime vuonna 

suunnitellun kuukausimaksullisen paketin hankinta ei onnistunut, koska Defenssillä ei 

ole pankkikorttia. Päätettiin ostaa viiden vuoden paketti kertamaksulla 354,00 €, mikä 

on selkeästi edullisempi lyhyempiin paketteihin verrattuna. Paketin ostamisesta 

huolehtii rahastonhoitaja Katja Simonen. 

 

13 Hallituksen osallistuminen Defenssin tapahtumiin 

Keskusteltiin tapahtumavastaavien Himos-excursion osallistumismaksuista ja 

maksujen keräämisestä mahdollisia vahingonkorvauksia varten. Päätettin, että 

tapahtumavastaavilta ei peritä osallistumismaksua Himos-exculle. Heidän 

osallistumismaksunsa sisällytetään osallistujien osallistumismaksun hintaan.  

Päätettiin, että ensisijaisesti tapahtumien työväeltä (esim. siivoojat, tarjoilijat jne.) 

osallistumismaksua ei peritä. 

Päätettiin, että baaribileisiin pyritään saamaan koko hallituksen nimet (myös 

varajäsenien) listalle muutaman kerran vuodessa. 

 

14 Umpihankifutisturnaus 2023 

Ei osallistuta, sillä joukkuetta ei saatu kasaan. Kiitettiin urheiluvastaava Pinja 

Vesalaista hyvästä rekrytointiyrityksestä. 



 

15 Kutsut 

 15.1 Kutsu Fobian  65 v-vuosijuhlille 

Ida-Lotta Rajanen, Ida Leipivaara ja Laura Junno ilmaisivat kiinnostuksensa Fobian 

vuosijuhlille osallistumisesta. Elli Reinola suoritti arvonnan, jonka tuloksena 

Defenssiä edustamaan lähtevät Ida Leipivaara ja Ida-Lotta Rajanen. 

  

 15.2 Kutsu OYY:n vuosijuhlille Annos 63 

 OYY:n vuosijuhlille ei osallistu edustajaa Defenssiltä. 

 

16 Muut esille tulevat asiat 

Elli Reinola kannusti hallituslaisia hankkimaan Defenssille kannatusjäseniä. 

Viestintävastaavat markkinoivat kannatusjäsenyyttä myös sosiaalisessa mediassa. 

Keskusteliin myös lahjoitusohjeiden tekemisestä Defenssille. 

Roni Kosonen tiedusteli työvoimaa Motivan ystävänpäiväsitseille 17.2.2023. 

Keskusteltiin myös tuoton tekemisen suuntaviivoista yhteistyötapahtumissa. 

Aliina Ojala tiedusteli verkkokaupan avaamisen ajankohtaa. Aliina toi myös esille 

ongelman nykyisestä kolmen haalarimerkin tarjouksesta, sillä nykyisellään tarjous 

vaikeuttaa haalarimerkkien myynnin kirjanpitoa, vaikkakin se edistää myyntiä. 

Kolmantena asiana Aliina toi esille mahdollisuuden myydä merkkejä Oulun 

Talvipäivillä. 

 

 

17 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.02. 

 

 

 

  



Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Elli Reinola     päivämäärä 

puheenjohtaja    

 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Ida-Lotta Rajanen    päivämäärä 

sihteeri 

 

_________________________________________  _____._____. 20_______ 

Petra Jokikokko    päivämäärä 

pöytäkirjantarkastaja 

 

     _____._____. 20_______ 

Viivi Ryhänen    päivämäärä 

pöytäkirjantarkastaja  

 

 


