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TOIMINTA KAUDELLA 2011
UDK ry:n tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opetuksen
ja tutkimuksen kehittämiseksi ja toimia informaatiotutkimuksen opiskelijoiden etujärjestönä. UDK toimii
Tampereen yliopistossa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden opintoihin ja vapaaajan viettoon liittyvää toimintaa järjestävänä ainejärjestönä. Toimintaa organisoidaan erityisesti hallituksen
jäsenten voimin. Hallitus on kokoontunut toimintasuunnitelman mukaisesti viimeisimmällä toimintakaudellaan
noin kerran kuukaudessa. Lisäksi hallitusvastaavat ovat käyneet erilaisten työryhmien ja toimikuntien
kokouksissa sekä koulutuksissa. Ne ovatkin tulleet tarpeeseen Tampereen yliopiston siirryttyä uuteen
hallintorakenteeseen, jossa tieteenalayksiköt korvasivat entiset laitokset ja tiedekunnat vuoden 2011 alusta
alkaen. Virkistystoiminta ainejärjestössämme on ollut monipuolista ja säännöllistä totuttuun tapaan.
TUUTORTOIMINTA
Yksi tärkeä osa UDK:n toimintaa on tuutorointi, jonka tarkoituksena on uusien opiskelijoiden tutustuttaminen
yliopisto-opintoihin. Keväällä rekrytoitiin yhdeksän tuutoria, joilla oli takanaan yksi tai useampia
opiskeluvuosia. Toisin kuin aikaisempina vuosina, tällä kertaa ei muodostettu tuutorpareja tai -ryhmiä, vaan
tarkoituksena oli lisätä kaikkien tuutorien ja uusien opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta vapaamman
opastamisen ja ohjauksen kautta. Uudet tuutorit kävivät loppukeväästä Tamyn tuutorikoulutuksessa, ja
samoihin aikoihin pidettiin kaksi palaveria, joissa tuutorointia ja syksyn ohjelmaa suunniteltiin. Alkukesään
mennessä oli saatu valmiiksi uusille opiskelijoille lähetetty tervetulokirje ja tuutoresittelyt yhteystietoineen.
Lisäksi sekä fukseille että tuutoreille perustettiin omat sähköpostilistat tiedottamisen sujuvoittamiseksi.
Uusia opiskelijoita oli yhteensä 57, joista 32 tuli oppiaineeseen päävalinnan, loput erillisvalintojen kautta
maisteriopiskelijoiksi. Ohjelmaa oli suunniteltu kahdeksi ensimmäiseksi viikoksi. Tarkoitus oli, että tämän
jälkeen halukkaat olisivat saaneet tarpeeksi rohkaisua ainejärjestön yhteisiin tapahtumiin osallistumiseen,
sekä tukea ja tietoa opintojen alkuvaiheessa. Aktiivisen tuutorointivaiheen aikana korostettiin myös sitä, että
tarvittaessa tuutoreihin voi ottaa yhteyttä myöhemminkin. Ohjelmassa oli sekä vapaata seurustelua että
yliopisto- ja Tampere-kierrokset, sivuainekahvit, lukujärjestystalkoot ja tutustumisbileet. Ensimmäisinä
päivinä osanotto oli vilkkainta, ja erityisesti sivuainekahvit, joilla vanhemmat opiskelijat kertoivat omista
sivuainevalinnoistaan, oli onnistunut houkuttelemaan fukseja paikalle. Myös lukujärjestystalkoille, jossa
kursseille ilmoittautumisessa ja lukujärjestyksen suunnittelussa sai henkilökohtaista opastusta, oli ilmeinen
tarve. Kaiken kaikkiaan tuutorointi sujui pääosin hyvin, vaikka myös parantamisen varaa varmasti jäi.
EDUNVALVONTA
Vuoden 2011 alusta alkaen Tampereen yliopisto siirtyi uuteen hallintorakenteeseen, jossa tieteenalayksiköt
korvasivat entiset laitokset ja tiedekunnat. Tämä on vaatinut ainejärjestöltäkin tarkkaavaisuutta ja
osallistumista uusien rakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta käytävään keskusteluun. Muun muassa
koulutuspoliittinen vastaava ja tieteenalayksikön johtokuntaan valittu UDK:n opiskelijaedustaja
varajäsenineen ovat toimineet ainejärjestön silminä ja korvina pitäen järjestön hallitusta ja jäseniä ajan
tasalla käsittelyssä olevista asioista. UDK:lla on ollut edustaja myös opetussuunnitelmatyössä.
Sosiaalipoliittisen vastaavan toimialueelle kuuluvat erityisesti opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen,
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Sopo onkin tiedottanut ahkerasti opiskelijoita koskevista tärkeistä
asioista, kuten opintotukeen liittyvistä asioista, esteettömyydestä, opiskelijoille avoinna olleista paikoista
vaikutusmahdollisuuksien
äärellä
(esim.
hausta
Tamyn
uuteen
hyvinvointivaliokuntaan
ja
opiskelijajäsenyydestä Tampereen yliopiston tasa-arvotoimikunnassa), Tamyn työelämäviikosta, erilaisista
vapaaehtoistyön muodoista, Nyytin hengailuilloista, Tamyn vapaailloista sekä paljosta muusta!
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MUU OPINTOTOIMINTA
UDK:n kaksi vanhempaa opiskelijaa järjestivät syksyllä 2011 aloittaneille informaatiotutkimuksen ja
interaktiivisen median opiskelijoille suunnatun opintopiirin. Piirin ideana oli perehdyttää uudet opiskelijat
oppiaineen, yliopistomaailman ja muiden polttavien aiheiden saloihin. Opintopiiriin osallistui yhdeksän fuksia,
joista kahdeksan suoritti opintopisteen arvoisen kurssin loppuun saakka.
UDK osallistui perinteiden mukaisesti yliopiston avoimien ovien päivään, joka on suunnattu lukiolaisille.
Aiemmasta poiketen koko Informaatiotieteiden yksikkö osallistui tapahtumaan yhteisellä ja yhdessä
suunnitellulla infopisteellä, jolla oli UDK:n edustajien lisäksi yksikön henkilökuntaa ja Luupin edustajia.
Vuoden 2011 kansainvälinen Bobcatsss-konferenssi Unkarissa jäi valitettavasti täysin ilman UDK:laisia
osallistujia, mutta vuoden 2012 Amsterdamin konferenssia markkinoitiin opiskelijoille toimintakauden lopulla.
Haalarit tilattiin kauden lopulla, parin vuoden tauon jälkeen.
KV-TOIMINTA
Vuonna 2011 informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiainetta opiskeli vaihto-oppilaita niin
läheisestä Virosta kuin Aasian rannoilta asti. UDK:n KV-tuutorit ovat pitäneet vieraista hyvää huolta ja
auttaneet tarvittaessa. Vaihto-oppilaat on pidetty ajan tasalla UDK:n tapahtumista ja opiskeluun liittyvistä
asioista tiedottamalla henkilökohtaisesti englanniksi. Valitettavasti osallistumisaktiivisuus UDK:n tapahtumiin
on etenkin syksyllä ollut heikkoa. Eräs kevätkauden aktiivinen vaihtarimme sen sijaan osallistui ainejärjestön
tapahtumiin ja järjesti jopa itse illanistujaisen kotimaansa ruokakulttuurin merkeissä.
VIESTINTÄ
UDK:n ensisijainen tiedotuskanava on edelleen UDK-lista, jolle kenen tahansa on mahdollista liittyä.
Sähköpostilistalla tiedotettiin UDK:n toiminnasta, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiainetta
koskevista uutisista sekä yliopistolta tai yhteistyötahoilta tulevasta viestinnästä. Avoimen UDK-listan lisäksi
on olemassa listat hallitukselle, Asiasanan parissa työskenteleville henkilöille, tuutoreille sekä fukseille.
Ainejärjestön verkkosivuilla tiedotetaan automaattisesti informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median
oppiaineen verkkosivuillaan julkaisemat ajankohtaiset uutiset. Ainejärjestön sivuilta löytyvät myös
ainejärjestön tekemisiin ja tapahtumiin liittyvät ajankohtaiset ilmoitukset. Verkossa oleva tenttiarkisto on niin
ikään vapaasti kaikkien käytettävissä. Jäsenille tarkoitettuja bloggaus- ja foorumikirjoitusmahdollisuuksia on
hyödynnetty tasaisen hiljaiseen tahtiin. Jonkin verran jäsenten välistä tiedonvaihtoa käydään ainejärjestön
irc-kanavalla sekä Facebookissa.
Ainejärjestölehti Asiasanan julkaisemista jatkettiin edelleen. Lehti ilmestyy paperimuodossa noin neljä kertaa
vuodessa. Tilaajia on lähes 70, joista noin puolet kirjastoja. Syksyllä Asiasanan suunnittelu- ja kirjoitustyö
tiimiytettiin. Tätä kautta lehteen saadaan jatkossa enemmän ja monipuolisempaa sisältöä. Ensimmäisessä
ideointipalaverissa oli mukana 10 henkilöä.
SUHDETOIMINTA
Yhteistyötä ammattijärjestö Kumulan kanssa jatkettiin edellisvuosilta tuttuun tapaan. Kumulan järjestösihteeri
Jaana Kivilahti vieraili hallituksen kokouksessa helmikuussa. Hän tiedotti Kumulan ja Akavan tapahtumista,
ja keskusteltiin yhteistyön mahdollisuuksista. UDK:n hallituksesta osallistui viisi edustajaa Kumulan
opiskelijatilaisuuteen syyskuussa Tampereella. Samassa tilaisuudessa tavattiin myös kollegajärjestö Indexin
aktiiveja. Ekskursiota ei kaudella 2011 saatu valitettavasti järjestettyä.
Myös Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median ”laitoksen” (nyk. INFIM) kanssa tehtiin aktiivisesti
yhteistyötä. Kuukausittain järjestettävillä INFIM-kahveilla opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus
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tutustua toisiinsa ja keskustella muun muassa opintoasioihin liittyvistä asioista rennossa ja vapautuneessa
ilmapiirissä. Joulun alla vietettiin yhteinen glögihetki, ja keväällä järjestettiin perinteinen futismatsi, joka oli
UDK:n näkökulmasta menestyksekäs.
Ainejärjestöyhteistyötä on jatkettu tuttuun tapaan. Joukko UDK:laisia osallistui Patinan järjestämille sitseille
helmikuussa ja marraskuussa. Myös Luupin kanssa ollaan pidetty yhteyttä, vaikka yhteisiä tapahtumia ei
tällä kaudella ole ollut.
UDK on osallistunut myös ahkerasti Tamyn järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Tämän lisäksi
ainejärjestökummimme vieraili hallituksen kokouksessa huhtikuussa.
VIRKISTYSTOIMINTA
UDK ry on järjestänyt jäsenilleen monipuolista virkistystoimintaa viikoittain, lukuunottamatta kesäkuukausia
ja perioditaukoja. AJ-kahvit on järjestetty viikoittain UDK:n omassa ainejärjestötilassa. Virkistystoiminta
sisältää kulttuuri-, viihde- ja liikuntatapahtumia.
Kulttuuritoimintaa pyrittiin pyörittämään aktiivisesti. Museoretkiä tehtiin niin Muumilaaksoon, Vapriikkiin kuin
Tampereen taidemuseoonkin. Yhdessä käytiin katsomassa myös Maailman ihanin tyttö -näyttelyä TR1:ssä.
UDK:n kirjapiiri toimi säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Faunien illassa Tampere-talolla käytiin
kuuntelemassa klassista musiikkia ja lisäksi UDK:n voimin käytiin katsomassa kaksi näytelmää sekä speksi.
UDK osallistui myös kaksi kertaa Hervannan kirjastovisaan. Kulttuurivastaavat myös välittivät edelleen udklistalle joitain k-linjan kautta tulleita viestejä muista edullisista kulttuuritapahtumista.
Kauden aikana on järjestetty lautapeli-iltoja, soppatykin, useita "Tänään kaljalle"-tempauksia, yhden "Tänään
kuponkikuoharille"-tapahtuman, irlantilaisen kulttuurin illan, vappupiknikin ja tutorkauden päättäjäiset. Lisäksi
asianmukaisina aikoina on järjestetty isompia kekkereitä, kuten perinteiset tutustumisbileet, Halloween-bileet
ja pikkujoulut. Kenties perinteikkäin UDK-tapahtuma, retki Kintulammen retkeilymajalle, järjestettiin vuoden
aikana ennätykselliset neljä kertaa. UDK piti jälleen Tamyn kaupunkisuunnistuksessa rastia ja UDK:n fuksit
osallistuivat kisaan peräti kahden joukkueen voimin.
Kuluneen vuoden aikana pyrittiin järjestämään myös erilaisia liikuntatapahtumia. Toiminta oli kuitenkin
harmillisen vähäistä johtuen niin aikataulullisista ongelmista kuin osanottajien vähyydestä. UDK:n tuella
käytiin muun muassa keilaamassa ja biljardia pelaamassa, joihin kumpaankin osallistui noin 10 henkilöä.
Sählyvuoro ei saanut jatkoa johtuen vähäisestä kävijämäärästä. Vuoroa ei kuitenkaan ole kuopattu
lopullisesti, vaan pyrimme selvittämään jatkossa kiinnostusta tällaiselle vuorolle. Suunnitelmissa oli myös
avantouintia, Siilinkarin kävelyretkeä ja yösählyä, mutta nämä jäivät lopulta toteutumatta.

YHDISTYKSEN NIMEN- JA SÄÄNTÖMUUTOS SEKÄ JÄSENREKISTERI
Aiemmalta toimikaudelta jatkanutta sääntö- ja nimenmuutostyöryhmää täydennettiin kaudella 2011 sen
toiminnan tehostamiseksi. Esitystä ei kuitenkaan saatu vielä toimintakauden aikana valmiiksi. Kevään
ylimääräisessä jäsenkokouksessa keskusteltiin yleisellä tasolla uudistuspaineista: oppiaineen vaihdettua
nimeään informaatiotutkimuksesta informaatiotutkimukseksi ja interaktiiviseksi mediaksi jo yhdistyksen nimi
on muutoksen tarpeessa.
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