PÖYTÄKIRJA
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat UDK ry:n hallituksen kokous
Aika: ke 15.2.2012 klo 17:00
Paikka: UDK ry:n ainejärjestötila, Pinni A 5. krs
Läsnä: Tero Leppäsalko (pj), Anni Oravakangas (sihteeri), Greta Hansén-Haug, Jerkko Hietanen, Liisa
Hopia, Mikko Merioksa, Katri Mäkelä, Jaakko Pirinen, Klaus Törnkvist, Timo Varjonen ja Petteri
Veikkolainen.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:16.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Greta ja Mikko.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat ja posti
- Lasku haalari-iltamien saunatilan vuokrasta on saapunut.
- Haalari-iltamien sponsorivisassa jaettiin palkintoina 8 kpl magneettikirjanmerkkejä.
- INFIM-kahvit ke 29.2. klo 14 TRIMin kahvitilassa, Pinni A 5. krs
- UDK:n uusi aj-kummi on Pekka Suhonen. Kutsutaan kummi vierailulle hallituksen kokoukseen.
- Opintopiirille on ilmoittautunut vetäjä.
- Ekotiimiin on ilmoittautunut jo kuusi henkilöä.
- Tuutorvastaavat Joni ja Laura ovat menossa tuutorvastaavakoulutukseen
- Muistutettiin hallituslaisia toimintakalenterin dediksestä.
- Hankisählyn SM-kisat (la 4.2.) peruttiin sään vuoksi.
- Sunnuntaikävely (29.1.) jouduttiin perumaan.
Menneiden tapahtumien osallistujamäärät:
to 19.1. klo 18 Tänään Kaljalle! 17 hlö
ti 24.1. klo 17 Kirjapiiri 4 hlö
ti 31.1. klo 17:45 Leffakerho: Säilöttyjä unelmia Niagarassa 3 hlö
ke 1.2. klo 19 Haalari-iltamat 20 hlö
ti 7.2. klo 17 Lautapeli-ilta 11 hlö
ti 14.2. klo 16 Asiasanan suunnittelupalaveri 5 hlö
6. Asiasanan kuulumiset
Asiasanan päätoimittaja ilmoitti, ettei pysty jatkamaan tehtävässään työkiireiden vuoksi. Keskusteltiin asiasta
ja todettiin, että päätoimittajalta edellytetään ennenkaikkea organisointikykyä, ei teknisiä erityistaitoja tai
aiempaa kokemusta. Päätoimittajalla on tukenaan myös viime syksystä suunnittelupalavereihin osallistunut
tiimi, ja Greta perehdyttää tehtävään. Sovittiin, että etsitään uutta päätoimittajaa udk-listan kautta.
7.Talousasiat
Päätilin saldo on 1809,07 euroa ja haalaritilin saldo 555,40 euroa.
8. Päätösasiat
Myönnettiin Terolle 60 euroa Kintulammen vuokrasta ja Jennalle 11,40 euroa aj-kahvikuluista.
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9. Jaostot ja neuvostot
Ei mainittavaa.
10. Tulevien tapahtumien suunnittelu
ti 21.2. klo 18 Tänään Laskiaiskaljalle! (Mikko)
ti 28.2. klo 17 Kirjapiiri La Famillessa (Liisa)
to 1.3. klo 13-20 Lautapeli-ilta aj-tilassa (Klaus)
to 15.3. klo 18 Tänään Kaljalle! (Greta)
la 17.3. Irlantilaisen kulttuurin ilta (Mikko)
to 22.3. klo 19 Teatteri-ilta. Tukkateatteri: Neiti Julie (Liisa)
27.-28.4. Kintsu (Mikko)
Suunniteltiin myös keilausta. Ekotiimin ensimmäinen tapaaminen pyritään järjestämään maaliskuun aikana.
11. META
Hallitukselta on kysytty ehdotuksia INFIMin suunnitteilla olevan työelämäpäivän ajankohdasta ja sisällöstä.
Keskusteltiin asiasta ja sovittiin, että hallitus-Katri tiedustelee jäsenistön mielipiteitä ja on yhteydessä
amanuenssi-Katriin.
Keskusteltiin siitä, voidaanko henkilö hyväksyä jäseneksi ja vapauttaa jäsenmaksusta ainejärjestön hyväksi
suoritettua työtä vastaan. Todettiin, että yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä vain
jäsenmaksun maksanut Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelija. Näin ollen hallitus ei voi
päättää asiasta, vaan se olisi vuosikokouksessa käsiteltävä asia.
Keskusteltiin vastaavien sähköpostilistoista. Todettiin, että suurin osa Tamyn listoista on avoimia. Sovittiin,
että jokainen hallituslainen tarkistaa itse, onko liittynyt kaikille olennaisille listoille. Listat ja liittymisohjeet
löytyvät osoitteesta http://www.tamy.fi/sahkopostilistat.
Webmasterit kertoivat, että UDK:n uudet nettisivut ovat työn alla. Keskusteltiin myön nykyisten sivujen
päivittämisestä, ja todettiin, että päivitysvastuusta on ollut epäselvyyttä. Todettiin, että hallitusta tulisi
ohjeistaa asiasta ja opettaa sivujen muokkausta. Sovittiin, että uusista sivuista pidetään erillinen palaveri.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous (vko 11-12) doodlataan hyvissä ajoin.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:32
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tero Leppäsalko
puheenjohtaja

Anni Oravakangas
sihteeri

Greta Hansén-Haug
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Merioksa
pöytäkirjantarkastaja
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