PÖYTÄKIRJA
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat - UDK ry:n hallituksen kokous
Aika: Tiistaina 4.2.14 klo 18:00
Paikka: PinniB 0016
Läsnä: Laura Heikkinen (puheenjohtaja), Jasmiina Sillanpää (sihteeri), Joni Alava (lähti kohdassa
11), Marianne Toivonen, Klaus Törnkvist (poistui hetkeksi kohdassa 11), Anni Isotalo, Paula
Laukkanen, Jyrki Suomi, Hanna Isola, Niko Ranta, Fanni Häkkinen ja Janne Karin-Oka, Mace
Ojala (saapui kohdassa 5).
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Sihteerinä Jasmiina Sillanpää, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Isotalo ja Janne Karin-Oka.
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
Akavan sitseille on tullut kutsu, mutta emme osallistu.
Laura, Joni ja Klaus kävivät Paavo Arvolan, Sanna Kumpulaisen ja Kati Koivun kanssa
keskustelemassa yhteistyön lisäämisestä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Luvassa on tätä
silmällä pitäen kuukausittaiset INFIM-kahvit joilla esitellään mm. tutkimusta opiskelijoille.
Laura on keskustellut Kumulan Saara Paavolan kanssa ja tuloksena on mm. CV-tapahtuma ja
alustavaa tunnustelua siitä kiinnostaisiko UDK:n jäseniä järjestää ekskursio Ouluun.
TAMYN järjestöpamauksen koulutuksissa kävivät Laura, Hanna ja Jasmiina.
AMUT-tapahtumaan osallistuivat Hanna, Janne ja Jyrki.
UDK ja INFIM:in opiskelijat ovat Bronon BOBCATSSS:sissa mukana ja Paavo Arvola on mukana
vastuuopettajana.
Klaus ilmoitti, että mikäli joku kokee haluavansa hoitaa jatkossa talousvastaavan pestin olisi
suositus osallistua talousvastaaville tarkoitettuun koulutukseen ennalta.
Aj kahvit jatkuvat ja ovat keskiviikkoisin klo 12.30 ainejärjestötilassa.
Menneiden tapahtumien osallistuja:
* Tänään kaatamaan 31.1.14: 8 hlö
* Peli-ilta ravintola Artturissa 23.1.14: 8 hlö
* Kirjapiiri La Famillessa 16.1.14: 2 hlö
6. Talousasiat
Päätilin saldo on 1297,44€ ja Haalaritilin saldo 997,51€
Laura keskusteli järjestösihteeri Virve Valtosen kanssa haalaritilin saldosta ja hänen mukaansa

rahoja saa käyttää muuhunkin UDK:n toimintaan. Jatkossa haalareista myydään mainostilaa ja
haalarisponsorointia ei pyydetä erikseen.
7. Sääntömuutos
Keskusteltiin uuden sääntömuutoksen mukanaan tuomasta muutoksesta joka koskee
nimenkirjoitusoikeutta. Aiemmin on puheenjohtaja tai talousvastaava voinut kirjoittaa nimen.
Sääntömuutoksen vuoksi käytäntö muuttuu niin, että nimenkirjoittamiseen tarvitaan aina kaksi
henkilöä. Eli joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai talousvastaava. Asiasta
äänestettiin ja äänet jakautuivat 10/2 sen puolesta, että sääntömuutosta ei enää avata vaan se
viedään läpi sellaisenaan.
8. Päätösasiat
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Sini Lahti, Katri Sarta ja Jaana Airola.
Ystävänpäiväiltaman budjetin maksimi on 15e.
9. Jaostot ja neuvostot
Paula haki Tamyn kulttuurijaostoon täydennyshaussa ja tuli valituksi.
10.Tulevien tapahtumien suunnittelu
- Vk 6 Haalaribileiden etkot 6.2.14
- Vk 7 Kumulan CV-ilta Plevnassa 12.2.14
- Vk 7 Kirjapiiri aiheella populaaritieteelliset kirjat 13.2.14
- Vk 7 Ystävänpäiväiltama 14.2.14
- Vk 8 Pispalan portaat 21.2.14 Kelivarauksella
- Vk 9 Pulkkailua Hervannassa 24.2.14 klo 17.00, pulkkamäen jälkeen Paulan luo syömään pullaa
- Vk 9 Haalari-iltamat Domuksella 27.2.14
* Haalari-iltamien budjetiksi päätettiin max. 150€, lisäksi UDK maksaa liput Kolmiobileisiin
osallistuville
- Vk 11 Leipomistapahtuma
- Vk 13 UDK:n ja Luupin yhteiset MusaSitsit 27.3. Saunapaviljonki, Hatanpäänkatu 6, Tampere
11. META
Yksikön johtaja on kehottanut UDK:ta liittymään yhteen Luupin kassa. Asiasta keskusteltiin ja
yhteistyötä pyritään edelleen lisäämään, mutta yhdistymiseen ei nähty syytä.
Laura kertoi Tamyn koulutuksista tiivistetysti, että järjestötoiminnan käsittely ja aiheet liikkuivat
melko yleisellä tasolla.
Jasmiina kertoi häirintäyhdyshenkilökoulutuksesta, jossa painotettiin järjestötapahtumien
erottamista kavereiden kotibileistä ja vaatimaan kaikilta osallistuilta asiallista käytöstä. Mikäli
tapahtumissa joku huomautuksista huolimatta jatkaa asiatonta käytöstä voidaan hänet tapahtumasta
poistaa.
Keskusteltiin tapahtumiin saapuvien uusien jäsenten huomioimisesta ja joukkoon ottamisesta, on
kaikkien kontolla huolehtia, ettei ketään jätetä ulkopuoliseksi tai yksin.
Koekäyttöön otetaan viikoittain ilmestyvä Newsletter johon kootaan kaikki seuraavan viikon
tapahtumat. Jatkossa vain spontaanit ja ennakkoilmoittautumista vaativat tapahtumat saa ilmoittaa
erikseen. Palaute ja kommentit Newsletteristä, sekä tapahtumien tiedot lähetetään Shan Luolinille
joka myös kokoaa Newsletterin ja lähettää sen UDK-listalle.
Tuutorvastaavat ovat keränneet yhdeksän tuutoria.

Mace kävi läpi hieman Asiasanan tilannetta ja kertoi mahdollisista artikkeliaiheista.
Asiasanan seuraavan hallituspalstan kirjoittajina toimii alustavasti tapahtumatiimi.
Klaus tekee seuraavaa kertaa varten jonkinlaisen tilaston UDK:n verkkosivujen kävijämäärästä,
joka tällä hetkellä on Jyrkin mukaan noin 150 käyntiä kuukaudessa.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous 11.3. klo 18.00, pj varaa tilan myöhemmin.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Laura Heikkinen
puheenjohtaja
Jasmiina Sillanpää
sihteeri
Janne Karin-Oka
pöytäkirjantarkastaja
Anni Isotalo
pöytäkirjantarkastaja

