PÖYTÄKIRJA
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat UDK ry:n hallituksen kokous
Aika: ke 10.2.2010, klo 17:00
Paikka: Rauhaniementie 20 A 12
Läsnä: Jaakko Pirinen (pj), Jenni Muhonen (sihteeri), Lauri Asikainen, Viljami Marjomäki, Mikko
Merioksa, Jenna Ritvasalo, Katri Seitsonen, Lari Siren, Petteri Veikkolainen, Shan Luolin (saapui
kohdassa 7)
1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:10.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viljami Marjomäki ja Jenna Ritvasalo.
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
Menneiden tapahtumien osallistujamäärät:
27.1. Lukupiiri 6
28.1. Anti-Bobcatsss 10
7.2. Kävelyretki Pyynikille 2
Tamyn koulutus ainejärjestöjen päätoimittajille on 4.3. ja bile- ja tiedotusvastaaville 18.3.
6. Talousasiat
Tilin saldo 1607,40 euroa.
7. Päätösasiat
Laskiaisbileisiin myönnettiin 150 euroa.
8. Jaostot ja neuvostot
Laitosneuvoston kokouksessa on käsitelty Avoimen yliopiston opetusohjelmaa.
Ainejärjestöjen puheenjohtajien neuvostossa on käsitelty uusia koulutuksia ja todettu, että
hallopedien valinta on tulossa pian ajankohtaiseksi.
Tiedekuntaneuvostossa on päätetty perioditaukojen poistumisesta.
9. Toiminta-avustuksen laatimisen suunnittelu
Toiminta-avustuksen tulisi olla valmis ja lähetetty Tamylle 26.2. klo 16:00 mennessä. Päätettiin,
että työryhmä laatii avustuksen, jonka kokoontumisen ajankohdan Joonas Hirn päättää ja ilmoittaa
myöhemmin.

10. Tulevien tapahtumien suunnittelu
16.2. Laskiaisbileet
23.2. Bileet
24.2. Lukupiiri
2.3. Lautapeli-ilta
H. R. Gigerin näyttelyssä käymistä suunniteltiin, samoin sulkapallovuoroa, mutta niiden ajankohtaa
ei vielä päätetty.
Lisäksi pohdittiin elokuvakerhon järjestämistä ja mahdollista excursiota Ouluun keväällä.
10. META
Lari kertoi, että tiedekunnat ja laitokset tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa häviämään ja niiden
tilalle tulee school-malli. Yliopiston sisäänottomääriä on suunniteltu pienennettävän ja
kandivaiheen opintoja olisi tarkoitus yhdistää, jolloin vasta maisterivaiheessa erikoistuttaisiin.
Hallopedit tulevat jatkossa olemaan toimessaan kaksi vuotta ja kokouksessa pohdittiin tämän
uudistuksen toimivuutta.
Lauri nosti esiin päätöksenteon ja toiminnan sisäpiirimäisyyden. Pohdittiin, onko asia näin ja
tulisiko asialle tehdä jotain. Päätettiin kysyä UDK:n jäseniltä minkälaista toimintaa nämä
haluaisivat ja toteuttaa toiveita mahdollisuuksien mukaan. Myös tutor-toiminnan ongelmista
keskusteltiin ja todettiin, että tutor-toimintaan yritetään panostaa ensi vuonna. Toisaalta sekä
hallitustoiminta että tutor-toiminta pyörivät vapaaehtoisvoimin ja näin ollen myös vaatimukset tulee
suhteuttaa tähän.
Amanuenssi Katri Seitsonen esittäytyi hallitukselle ja toivoi yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Hän
kertoi, että keväällä pidetään opiskelijoille infotilaisuus uudesta opintosuunnitelmasta. Lisäksi hän
puhui oppiaineen nimen muutoksen vaikutuksista UDK:n toimintaan ja interaktiivisen median
opiskelijoiden saamisesta mukaan opiskelijatoimintaan. Katri mainitsi myös yliopiston Avoimien
ovien päivän ja muistutti ainejärjestömme esittelypisteen suunnittelusta.
Shan kertoi olevansa poissa 25.3. - 4.11.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 16.3. kello 17:00. Paikkana on Järvensivuntie 7 B 46.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02
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