PÖYTÄKIRJA
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat - UDK ry:n hallituksen kokous
Aika: 1.4.2014 klo 18:00
Paikka: PinniB 0016
Läsnä: Laura Heikkinen (puheenjohtaja), Jasmiina Sillanpää (sihteeri), Joni Alava,
Marianne Toivonen, Paula Laukkanen, Jyrki Suomi, Niko Ranta, Fanni Häkkinen, Mace
Ojala ja Janne Karin-Oka ja Klaus Törnkvist saapui paikalle kohdassa 10.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00
2. Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Fanni Häkkinen ja Jyrki Suomi.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Laura kävi Minna Parviaisen kanssa keskustelemassa siitä, voisiko UDK saada yksiköltä
rahoitusta tapahtumiinsa samoin kuin Luuppi. Selvisi, että on mahdollista saada yksiköltä
rahaa esim. tutustumisbileiden tilavuokran maksamiseen.
Ehdotettiin, että tuutorvastaavat voisivat hakea rahoitusta yksiköltä ensi syksyn bileisiin jo
nyt keväällä.
Ekskursioihin olisi myös mahdollista saada yksiköltä rahallista tukea, mikäli reissussa olisi
ammatillista aspekteja.
Kolmoskerrokseen on avattu Luupin ja UDKn yhteinen tila.
*Menneiden tapahtumien osallistujamäärät
25.3. UDK kiipeilee klo 15.00 @ Tampereen kiipeilykeskus: 4hlö
12.3 Leipomistapahtuma @ Kahvila Omenan Kota: 10hlö
19.3 Kirjapiiri @ Kahvisalonki: 4 hlö
20.3. Tänään kaljalle @ Hällänkellari: 5hlö
23.3. Tähtinäytös @ Tampereen tähtitorni: 3 hlö
26.3. ANDY WARHOL -näyttely @ Sara Hildénin taidemuseo: 4 hlö
To 27.3. UDK:n ja Luupin yhteiset MusaSitsit @ Saunapaviljonki: 21 hlö
6. Talousasiat
Päätilin saldo on 1135,08€ ja Haalaritilin saldo 973,50€.
7. Jaostot ja neuvostot
Niko kävi johtokunnan kokouksessa jossa keskusteltiin alkavasta
opetussuunnitelmaprojektista.

8. Päätösasiat
Tapahtumatiimi pyytää 100€ Vapputapahtumaan joka sisältää piknikin, silliaamiaisen ja
Domusklubin tarjoilut, hallitus päätti antaa tapahtumaan 40€.
9. Kysely jäsenistölle uutiskirjeestä ja tiedottamisesta
Tehdään kysely jäsenistölle uutiskirjeestä ja tiedottamisesta eli tarvitaan tietoja siitä
toimiiko uutiskirje ja miten sitä voisi kehittää. On syytä entistä ahkerammin päivittää tulevia
ja menneitä tapahtumia UDK:n fb-sivuille.
Pyritään karsimaan sähköpostitulvaa ja välitetään sähköpostilistalle vain UDK:n jäseniä
kiinnostavia asioita sillä TAMYN listat ovat kuitenkin avoimia kaikille.
10. Opetussuunnitelmatyöhön osallistuminen
Ilmoitettiin mitkä ryhmät olivat jo opiskelijajäsenen saaneet ja missä on paikka avoinna.
Pyrittiin täyttämään ryhmät hallituksessa ja kyselemään halukkaita niihin ryhmiin joista
opiskelijajäsen vielä puuttui. Ensimmäinen opetussuunnitelmatapaaminen on
pääsiäisviikon tiistaina.
Pulmatilanteissa kehotettiin kääntymään Klausin ja Nikon puoleen, sillä he ovat
opetussuunnitelmatyöryhmässä.
11. Toimintasuunnitelman toteutuminen
Käsiteltiin toimintasuunnitelman toteutumista ja asiat on hyvällä mallilla.
Ekskursio järjestetään syksyllä.
Opetustyöryhmiin on saatu osallistujia.
Opintopiirikurssi järjestetään aina syksyisin, Niko ilmoittautui alustavasti toiseksi vetäjäksi.
KV-tuutoreiden rekrytointia tehostetaan, heitä on kolme kun arvioitu tarve olisi seitsemän.
Viestintäsuunnitelma päivitetään kun tiedotuksen palautekyselyn tulokset tulevat takaisin.
Verkkosivujen päivitys ja tenttiarkiston laajennus on työn alla.
Ainejärjestöjen yhteistyötä on pidetty yllä Reettoreiden ja Luupin kanssa.
12. Tulevat tapahtumat
Ekskursio Ouluun, Turkuun vain jonnekin muualle? Tapahtumatiimi tiedustelee asiasta
opiskelijajäseniltä. Yksiköltä voi myös kysellä rahoitusta jos matkaan liittyy ammatillisia
aspekteja.
Liikuntatiimi alkaa järjestellä henkilökunta vs. UDK jalkapallomatsia.
Cooperin testi pidetään keväällä yhteistyössä Luupin kanssa.
Pohdittiin tulevia SIS Olympialaisia jotka haluttaisiin pitää edelleen Ratinassa. Suunniteltiin
rahoitushakemuksen tekoa yksikölle yhdessä Luupin liikuntavastaavan kanssa, pyydetään
myös
UTAsportilta eri lajien ammattilaisia ohjaamaan liikuntarasteille.
Vapputapahtuma alkaa vappupiknikillä josta siirrytään jatkamaan iltaa Domusklubille ja
silliaamiainen tarjoillaan seuraavana aamuna.
8.4.
9.4.
10.4.
15.4.

Sulkapallotapahtuma
Tanssitapahtuma
Pelipäivä Oasiksessa
Klo 19:00 Ideoidaan asiasanaa

15.4. Kirjapiiri klo 16:00
16.4. Klo 14:00 tutustuminen Oasikseen
24.4. Tänään kaljalle
26.-27.4. Kintsu
30.4. Vappupiknik klo 13, illalla Domusklubille
1.5. Silliaamiainen
7.5. Tammelantori klo 09:00
9.5. Tesomalla pizzaa ja kaljaa
13. META
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous toukokuun 6. klo 18:00, tilana on kolmannen kerroksen uusi kokoustila.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:59

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Laura Heikkinen
puheenjohtaja

Jasmiina Sillanpää
sihteeri

Fanni Häkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Jyrki Suomi
pöytäkirjantarkastaja

