
Pöytäkirja 
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat –  UDK ry:n 
hallituksen kokous 11/2019 
 

Aika: torstai 13.6.2019 Klo: 17:15 
Paikka: Aj-tila, Pinni B0033 
Läsnä: Pauliina Baltzar (puheenjohtaja), Saara Ojala (sihteeri), Atte Auvinen, Verna 
Järvelä ja Eetu Riissanen 

Alkutoimet 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:15 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

- Puheenjohtajana toimii Pauliina Baltzar ja sihteerinä Saara Ojala 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

4. Asialistan hyväksyminen 

- Lisätään päätösasioihin kohta 15: Uusi sihteeri ja viestintävastaava. 

- Asialista hyväksyttiin muutoksineen 

5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 

hyväksyminen 

- Edellinen pöytäkirja yhä tarkastuksessa 

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Verna Järvelä ja Eetu Riissanen 

Ilmoitusasiat  

6. Ilmoitusasiat 

- Julle Kuusisto ilmoitti eroavansa hallituksesta, ja häneltä poistetaan hallitukseen 

liittyvät oikeudet. Yhdistyksen kokous vahvistaa eron.  

7. Posti  

- Punamustan lasku 

8. Palautteet 

- Ei palautteita 

9. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät 

- 1.6. MUDKIP - 20 

10. Talousasiat  

- Talousvastaava käsitteli yhdistyksen talousasiat 

- Kumulan tutustumisbileiden sponsorointiraha 100 euroa on saatu. 

- UDK saa tarpeen mukaan tiedekunnalta tukea 750€. Tukea aiotaan käyttää ainakin 

tutustumisbileiden saunavuokraan sekä uusien opiskelijoiden Asiasanojen 

painokuluihin. 

11.  Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot 

- TREY:n avustushakemus on nyt auki ja avoinna 1.7. asti. 

12.  Hallituksen kuulumiset 

- Puheenjohtaja: tutkinut ja tehnyt avustushakemusta 

- Talousvastaava: myynyt Dildobingo-merkkejä ja tehnyt lisätalousarviota 

- KV-vastaava: odottanut vaihtareiden tietoja 

- Päätoimittaja: Asiasanan uusin numero on valmis ja postitettu 



- Tuutorivastaava: Sponsoreiden hankintaa ja tuutorikirjeen kirjoittamista 

Päätösasiat 

13.  Kulukorvaukset 

- Saara Ojalalle 13,50 euroa postimerkeistä Dildobingomerkkien lähettämistä varten 

- Saara Ojalalle 1,49 euroa kirjekuorista Dildobingomerkkien lähettämistä varten 

14.  Lisätalousarvion hyväksyminen 

- Lisätalousarvio hyväksyttiin muutoksineen 

- Lisätalousarvio tullaan vielä hyväksyttämään yleiskokouksessa 

15.  Uusi sihteeri ja viestintävastaava 

- Koska edellinen sihteeri ja viestintävastaava erosi hallituksesta, hallitus rekryää 

sekä sihteerin että viestintävastaavan pestiin uuden henkilön, joka aloittaa 

toimissaan heti valintansa jälkeen 

- Hakemus sihteerin ja viestintävastaavan tehtäviin tehdään ja lähetetään ennen 

yleiskokousta, ja uuden vastaavan valinta tehdään yleiskokouksessa. 

- Puheenjohtaja tekee ja lähettää yleiskokoukseen kutsun. 

Lopputoimet 

16.  Muut esille tulevat asiat (META)  

- Yleiskokous järjestetään 28.6. klo 18 

17.  Seuraavan kokousajankohdan päättäminen  

- Päätetään myöhemmin (Doodle) 

18.  Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätettiin ajassa 18:59 

 
 

 


