Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat – UDK ry.

TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2012
Toimikausi 22.11.2011 – 20.11.2012

HALLITUS:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Kopo-vastaava
Sopo-vastaava
Tuutor-vastaava
Virkistysvastaavat
Kulttuurivastaava
Ympäristövastaava
KV-vastaava
Tiedotusvastaava
Webmaster
Asiasanan päätoimittaja
Asiasanan postitusvastaava
Talousvastaava
Liikuntavastaava
Tasa-arvovastaava
Haalarivastaava

Tero Leppäsalko
Jaakko Pirinen
Anni Oravakangas
Klaus Törnkvist
Katri Mäkelä (4.10. saakka)
Joni Alava
Mikko Merioksa (4.10. saakka) ja Greta Hansén-Haug
Liisa Hopia
Anni Oravakangas
Timo Varjonen
Liisa Hopia
Petteri Veikkolainen ja Mikko Merioksa (4.10. saakka)
Greta Hansén-Haug
Jaakko Pirinen
Jenna Ritvasalo
Joni Alava
Jerkko Hietanen
Jerkko Hietanen

Lisäksi toisena tuutor-vastaavana toimi hallituksen ulkopuolelta Laura Heikkinen. Katri Mäkelä
(sopo-vastaava) ja Mikko Merioksa (virkistysvastaava ja webmaster) pyysivät eroa hallituksesta ja
se myönnettiin 4.10.2012. Heidän tehtäviään ei koettu tarpeelliseksi jakaa enää kauden loppuajaksi
uudelleen.

TOIMINNANTARKASTAJAT:
Laura Heikkinen ja Saila Juuti

YLIOPISTON HALLINTOELIMIEN OPISKELIJAEDUSTAJAT:
Tieteenalayksikön johtokunta, opiskelijaedustajat (1.1.2011 - 31.12.2012):
varsinainen jäsen Jaakko Pirinen, henkilökohtainen varajäsen Tytti Karvonen
Opetussuunnitelmatyöryhmä (ns. KOVA-ryhmä) 2011-2013: Jaakko Pirinen
INFIM:n tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmä: Jaakko Pirinen
Yliopiston tietohallinnon ohjausryhmä 1.1.2011-31.12.2013: Tytti Karvonen (11/09 alkaen)

OPISKELIJAEDUSTUS MUISSA TYÖRYHMISSÄ JA TOIMIKUNNISSA:
Kirjastoseuran tutkimus- ja koulutustyöryhmä: Juuso Kangaspunta ja Lauri Asikainen
Helsingin IFLA 2012 -konferenssin kansallinen toimikunta: Liisa Ekebom (varalla Marjo
Laakkonen)
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TOIMINTA KAUDELLA 2012
UDK ry. on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden
ainejärjestö, joka järjestää opintoihin ja vapaa-ajan viettoon liittyvää toimintaa ja pyrkii
vaikuttamaan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä toimimaan opiskelijoiden etujärjestönä.
Toiminnassa noudatettavat periaatteet ovat avoimuus, tasa-arvo ja ympäristönäkökulmien
huomiointi. Näihin toimintasuunnitelmaan kirjattuihin lähtökohtiin on pyritty kaudella
kiinnittämään erityishuomiota. Avoimuus ja tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet paranevat mm.
toimivan tiedotuksen sekä monipuolisen tapahtumatarjonnan avulla: esimerkiksi TOSU-ilta,
hallituksen esittäytyminen tutustumisbileissä ja ennen vuosikokousta järjestettävä hallituksen
kokous, johon kutsutaan erityisesti järjestötoiminnasta kiinnostuneita mukaan, parantavat jäsenistön
tietoisuutta
omista
toimintaja
vaikuttamismahdollisuuksistaan
ainejärjestössä.
Ympäristönäkökulman huomioimisen edistämiseksi ainejärjestöön perustettiin kaudella 2012
ekotiimi, joka kokoontui kauden aikana kaksi kertaa. Toiminta ei ole vielä vakiintunut, mutta tiimin
toimintaa aiotaan jatkaa.
Toimintaa on organisoitu hallituksen jäsenten sekä muiden vapaaehtoisten voimin. Hallitus on
kokoontunut toimintasuunnitelman mukaisesti viimeisimmällä toimintakaudellaan noin kerran
kuukaudessa lukuunottamatta kesäkautta. Lisäksi hallitusvastaavat ovat käyneet erilaisten
työryhmien ja toimikuntien kokouksissa sekä koulutuksissa. Kauden 2012 toiminta on ollut
monipuolista ja opiskelijoita aktivoivaa. Toimintasuunnitelmassa mainittu yhdistyksen
vuosikalenterin laatiminen on kaudella 2012 laitettu alulle, mutta vuosikalenteri on vielä
keskeneräinen.

OPINTOTOIMINTA JA EDUNVALVONTA
UDK on edellisvuosien tapaan pyrkinyt saamaan edustajat kaikkiin työryhmiin ja kokoonpanoihin,
joissa käsitellään jäsenistöön vaikuttavia asioita. 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 sekä koulutusuudistustyöryhmän tapaamisessa.
UDK:n sosiaalipoliittinen vastaava on tiedottanut opiskelijoita hänen toimialueelleen kuuluvista
opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Tuutortoiminta
Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen yliopisto-opintoihin perustuu ainejärjestön osalta
tuutortoimintaan, johon valittin hallituksesta vastuuhenkilö. Lisäksi hallituksen ulkopuolelta saatiin
rekrytoitua toinen tuutorvastaava. Kevään aikana rekrytoitiin 11 tuutoria, eli tuutortoiminnassa oli
mukana 13 henkilöä. Keväällä kaikki tuutorit osallistuivat Tamyn tuutor-koulutukseen sekä suurin
osa yksikön järjestämiin tuutor-infoihin. Kevään aikana syksyn toimintaa suunniteltiin useassa
palaverissa. Tapahtumia ja ohjelmaa suunniteltiin pääsääntöisesti ensimmäisen periodin ajalle,
painottuen ensimmäisille viikoille. Järjestimme fukseille suunnattua ohjelmaa vähintään kerran
viikossa ensimmäisen periodin loppuun saakka, ja satunnaisesti tapahtumia toisella periodilla.
Jokaisen tuutorin vastuulla oli vähintään yhden tapahtuman vastuuhenkilönä toimiminen, joten
kuorma ei kasvanut kenelläkään liian suureksi.
Uusia opiskelijoita oli yhteensä 57. Lisäksi syksyllä aloitti 7 JOO-opiskelijaa. Jaoimme opiskelijat
sekaisin neljään tuutor-ryhmään. Fuksit saivat valintakirjeen mukana tervetuliaiskirjeen ja
tuutoresittelyt yhteystietoineen. Fukseille perustettiin myös oma Facebook-sivusto, jolta löytyivät
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kaikki tuutorit. Ennen opintojen alkua jokainen ryhmä lähetti ”omille” fukseilleen sähköpostia
(osoitteet haettiin aktuaarinkansliasta). Ensimmäisellä viikolla kerättiin halukkaiden
sähköpostiosoitteet fuksien sähköpostilistaa varten. Tuutorit käyttivät viestintään omaa suljettua
Facebook-ryhmää. Tämä toimi hyvin, sillä keskustelu toimii Facebookissa paremmin kuin
sähköpostin kautta, ja tiedostot ja muut suunnitelmat saa sivulle talteen. Asiasanasta tuli syksyllä
fuksinumero.
Tuutor-ryhmät kokoontuivat 3 kertaa ensimmäisten viikkojen aikana ja niissä oli tarkoituksena
tutustua pienessä ryhmässä ja käydä läpi akuutteja pulmia. Ryhmien lisäksi ensimmäisten viikkojen
aikana oli runsaasti kaikille tarkoitettua yhteistä toimintaa. Kampussuunnistus, kaupunkikierros,
virittäydy valinnaisiin –tapahtuma, lukujärjestystalkoot ja illanistujaiset kokosivat mukavasti
fukseja, ja palautteen mukaan ne koettiin myös tarpeellisiksi. Syksyn edetessä fukseja kannustettiin
osallistumaan entistä enemmän ainejärjestön yleisiin tapahtumiin. Tuutorit olivat koko syksyn ajan
tarvittaessa fuksien apuna ja tukena. Ainejärjestö palkitsi aktiivisia fukseja pikkujouluissa
lahjoittamalla fuksipassin palauttaneille UDK-magneettikirjanmerkit sekä aktiivisimmalle fuksille
20 euron Juvenes-lahjakortin.
Tuutoroinnista kerättiin palautetta vuodenvaihteen 2012 tienoilla. Kyselyyn vastasi 21 fuksia ja
palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Heistä 15 oli osallistunut tuutorointiin. Lähes kaikki olivat
saaneet syksyn aikana kavereita, tapahtumia oli riittävästi ja vain yksi fuksi koki saaneensa liian
vähän opastusta opintoihin liittyen.
Vuonna 2012 informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiainetta opiskeli yhdeksän
vaihto-opiskelijaa Saksasta, Espanjasta, Koreasta, Kiinasta ja Virosta. UDK:n kaksi KV-tuutoria
ovat pitäneet vieraista hyvää huolta ja auttaneet tarvittaessa. Vaihto-oppilaat on pidetty ajan tasalla
UDK:n tapahtumista ja opiskeluun liittyvistä asioista tiedottamalla henkilökohtaisesti englanniksi.
Kv-tuutorimme osallistuivat myös kv-tuutoreiden kehityspalaveriin maaliskuussa.

Muu opintotoiminta
INFIMn kanssa yhteistyössä järjestettiin tuttuun tapaan vapaaehtoinen opintopiirikurssi
informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median uusille opiskelijoilla. Opintopiiriä veti kaksi
UDK:n vanhempaa opiskelijaa. Opintopiirin tarkoituksena on tukea uusien opiskelijoiden
totuttautumista yliopistomaailmaan ja opiskelukäytäntöihin. Opintopiiriin ilmoittautui syksyllä
2012 kuusi fuksia. Ainejärjestö tuki opintopiiriin toimintaa myöntämällä rahaa kahvituskuluihin.
UDK osallistui perinteiden mukaisesti yliopiston avoimien ovien päivään, joka on suunnattu
lukiolaisille. UDK:lla ja Luupilla oli yhteinen piste, jossa olivat edustettuina kaikki yksikön
oppiaineet.
Opiskelijoiden ammatillista identiteettiä voidaan vahvistaa eri kaupunkeihin suuntautuvilla
ekskursioilla, joilla tutustutaan esimerkiksi paikallisiin kirjastoihin, arkistoihin ja informaatioalan
järjestöihin. Kauden 2012 aikana oli tarkoitus järjestää ekskursio Tampereen ulkopuolelle, mutta se
ei valitettavasti toteutunut. Sen sijaan marraskuussa fukseille järjestettiin mahdollisuus vierailla
Tampereen kaupunginkirjaston pääkirjasto Metsossa.
Vuoden 2012 Amsterdamin 20. BOBCATSSS-konferenssiin osallistui neljä tamperelaista
opiskelijaa. Konferenssista tiedotettiin jäsenistölle ajatuksena järjestää infotilaisuus ja saada
suurempi joukko matkaan, mutta konferenssi myytiin loppuun ennen kuin asiaa ehdittiin viedä
pidemmälle.
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VIESTINTÄ
UDK:n ensisijainen tiedotuskanava on ainejärjestön sähköpostilista (udk-lista), jolle kenen tahansa
on mahdollista liittyä. Udk-listan kautta on tiedotettu ainejärjestön toiminnasta,
informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiainetta koskevista uutisista sekä yliopistolta
ja yhteistyötahoilta tulevasta viestinnästä. Avoimen udk-listan lisäksi on olemassa listat
hallitukselle, ainejärjestölehti Asiasanan parissa työskenteleville henkilöille, tuutoreille sekä
fukseille. UDK:lla on olemassa myös harvemmin hyödynnetty Luokkataistelu-sähköpostilista, joka
toimii keskustelulistana: käytännössä listaa on hyödynnetty Bobcatsss-reissujen suunnittelussa.
Listan tarve ja mahdollinen lakkauttaminen päätettiin jättää seuraavan hallituksen tehtäväksi.
Sähköpostilistoja hallinnoi hallituksesta nimetty tiedotusvastaava.
Yhdistyksen verkkosivut ovat olennainen osa yhdistyksen viestintää, ja ne uusittiin kauden 2012
aikana webmasterien toimesta. Ainejärjestön verkkosivuilla tiedotetaan automaattisesti
informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiaineen verkkosivuillaan julkaisemat
ajankohtaiset uutiset. Ainejärjestön sivuilta ovat aiemmin löytyneet myös ainejärjestön tekemisiin ja
tapahtumiin liittyvät ajankohtaiset ilmoitukset, mutta lokakuussa 2012 verkkosivujen tapahtumatosio poistettiin väliaikaisesti, sillä tietojen päivitys ei toiminut toivotulla tavalla. Verkossa oleva
tenttiarkisto on niin ikään ollut vapaasti kaikkien käytettävissä. Uusien sivujen myötä tenttiarkisto
poistui väliaikaisesti käytöstä, mutta aiheesta keskusteltiin hallituksen kokouksessa lokakuussa
2012 ja todettiin, että tenttiarkisto halutaan jatkossakin pitää kaikille avoimena.
Epävirallisempia viestintäkanavia ovat olleet UDK:n Facebook-ryhmä sekä IRC-kanava, jotka
toimivat jäsenistön keskinäisinä, vapaamuotoisina keskustelufoorumeina. Facebookin UDK-ryhmää
on hyödynnetty myös ajankohtaisista tapahtumista tiedottamiseen. Kaikista tapahtumista tiedotetaan
kuitenkin myös ensisijaisen viestintäkanavan, udk-listan kautta.
Toimintasuunnitelmassa mainittua tiimiä ainejärjestyksen verkkosivujen ylläpitoon ei saatu kauden
2012 aikana perustettua. Verkkosivujen ylläpito ja sisällöntuotanto olisi edellyttänyt useampia
toimijoita webmasterien avuksi sekä tarkempaa vastuunjakoa. Myöskään tenttiarkistolle ei nimetty
suunnitelmista huolimatta vakituista ylläpitäjää. Viestinnän toimivuuteen liittyvät ongelmat on
kuitenkin tiedostettu, ja niistä keskusteltiin uuden ja vanhan hallituksen perinteensiirrossa.
Viestinnän työnjaon ja vastuualueiden tarkentaminen lienee jatkossa oleellista. Esimerkiksi
laadinnan alla oleva yhdistyksen vuosikalenteri auttaisi tiedottamaan vuosittaisista tapahtumista
hyvissä ajoin.
Ainejärjestölehti Asiasanan julkaisemista jatkettiin edelleen. Tilaajia on viitisenkymmentä, joista
noin puolet kirjastoja. Lehden on tarkoitus ilmestyä paperimuodossa noin neljä kertaa vuodessa.
Resurssiongelmista johtuen päätettiin vuonna 2012 julkaista poikkeuksellisesti vain kaksi numeroa
ja laskea tilaajahintoja. Kauden aikana etsittiin lehdelle uutta päätoimittajaa ja taittajaa UDK-listan
kautta siinä kuitenkaan onnistumatta. Myös kirjoittajista oli pula. Mahdollisesta siirtymisestä
sähköiseen julkaisuun on keskusteltu, mutta lehti haluttaisiin edelleen säilyttää perinteisessä
paperimuodossa. Edelliskaudella aloitettua tiimimuotoista työskentelyä jatkettiin ja päätoimittajan
ja taittajan pestejä pyrittiin kierrättämään tiimiläisten kesken. Kaikille avoimet suunnittelupalaverit
alkoivat onneksi tuoda mukaan uusia innokkaita kirjoittajia, jolloin julkaisuvastuu jakautui
useammalle toimijalle. Uusien kirjoittajien myötä lehden sisältö saadaan pysymään monipuolisena
ja vastuu lehden julkaisemisesta jakautuu usemman toimijan kesken. Myös hallituslaiset ovat
vuorollaan kirjoittaneet Asiasanan hallituspalstalle. Loppukaudesta alkoi näyttää siltä, että Asiasana
saadaan elvytettyä uuteen nousuun.
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SUHDETOIMINTA
Marraskuussa 2012 saimme vieraaksemme kollega-ainejärjestömme Index ry:n edustajia. Oululaiset
opiskelijatoverit vierailivat Tampereella, ja yhteisessä illanvietossa vaihdettiin kuulumisia ja
tutustuttiin. Yhteistyö tamperelaisten ainejärjestöjen kanssa oli kaudella 2012 vähäistä. Yhteiset
tapahtumat esimerkiksi peli-iltojen ja kulttuurivierailujen merkeissä ovat kuitenkin olleet
suunnitelmissa, eikä mahdollisuuksia yhteistyöhön suinkaan ole kuopattu. UDK:laisia on
osallistunut myös Tamyn järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin jotka edesauttavat
verkostoitumista ja yhteistyötä, esim. Viestintä ja vaikuttaminen -koulutukseen, AMUT- ja JMOV tapahtumiin, kaupunkisuunnistukseen ja taidemuseovierailuun.
Myös Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median ”laitoksen” (nyk. INFIM) kanssa tehtiin
aktiivisesti yhteistyötä. INFIM-kahveilla opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua
toisiinsa ja keskustella muun muassa opintoasioihin liittyvistä asioista rennossa ja vapautuneessa
ilmapiirissä. Kaudella 2012 INFIM-kahveja ei järjestetty joka kuukausi yksikön muuton vuoksi.
UDK haastoi perinteiden mukaisesti “laitoksen jengin” eli INFIMin henkilökunnan jalkapallootteluun toukokuussa. UDK:n edustaja on osallistunut myös SIS Open Dayn suunnittelupalaveriin.

VIRKISTYSTOIMINTA
UDK ry on järjestänyt jäsenilleen monipuolista virkistystoimintaa viikoittain lukuunottamatta
kesäkuukausia ja perioditaukoja. Virkistystoiminta sisältää kulttuuri-, viihde- ja liikuntatapahtumia,
joita järjestävät hallituksesta nimetyt kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumavastaavat. Kaikki tapahtumat
ovat avoimia kaikille järjestömme jäsenille, ja niistä tiedotetaan suomen kielellä. Vaihtoopiskelijoille tiedotetaan tapahtumista henkilökohtaisesti KV-tuutorien toimesta. Toiminta on
haluttu pitää monipuolisena ja opiskelijoita aktivoivana. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen,
että fuksit pääsevät mukaan ainejärjestön toimintaan myös alkusyksyn fuksitapahtumien jälkeen.
Alkoholittomat tapahtumat kuuluvat edelleen itsestäänselvästi UDK:n toimintaan (mm. aj-kahvit
sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumat). AJ-kahveja ei pystytty tavalliseen tapaan järjestämään joka
viikko aj-tilamme muuton ja maalausrakan vuoksi, mutta viikoittaisia kahvihetkiä jatkettiin heti kun
se oli mahdollista. Erityisen positiivista on kaudella 2012 ollut hallituksen ulkopuolisten jäsenten
aktiivisuus ja omaehtoinen tapahtumajärjestäminen.

Kulttuuritoiminta
Aktiivista ja monipuolista kulttuuritoimintaa onnistuttiin kaudella 2012 jatkamaan. Hallituksen
kulttuurivastaava on pitänyt toiminnan vireänä. Tapahtumien valinnassa kriteerinä on ollut muun
muassa opiskelijaystävällinen hinta.
Kulttuuritoiminta on pitänyt sisällään teatteri- ja
museokäyntejä sekä elokuvailtoja ja konsertteja ainejärjestön jäsenten toiveiden mukaisesti.
Kirjapiiri on edelleen kokoontunut kahviloihin kuukausittain keskustelemaan ennalta sovitun
teeman mukaisista teoksista, ja leffakerho kokoontui useamman kerran elokuvien pariin.
Kulttuurivastaava on myös tiedottanut udk-listan kautta muiden tahojen järjestämistä
kulttuuritapahtumista. UDK:laisia osallistui kulttuurivastaavan johdolla myös Tamyn KuJa:n
opastetulle kierrokselle Tampereen taidemuseossa.

Liikuntatapahtumat
Ainejärjestön liikuntatapahtumat kokivat kauden aikana hurjan nousukiidon, kun liikunnalliset
ainejärjestön jäsenet kokoontuivat yhteen ja perustivat liikuntavastaavan johdolla liikuntatiimin
syksyllä 2012. Edelliskausilla toiminta on ollut vähäistä satunnaista keilailua lukuunottamatta, sillä
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kysyntää ei ole tuntunut olevan. Tuore liikuntatiimi järjesti syksyllä jäsenistön kiinnostuksen
mukaisesti retken Seitsemiseen sekä Cooperin testin. Monenlaisia jatkosuunnitelmia on
liikuntatiimin saralla luvassa. Liikuntavastaavamme on osallistunut myös maaliskuiseen Utasportin
liikuntavastaavien kokoukseen sekä syyskuiseen kokoukseen, jossa suunniteltiin fuksien
liikuntatapahtumaa. UDK:n joukkue osallistui myös maaliskuiseen yösählyyn. Helmikuun
hankisählyn SM-kisoihin oli myös menossa UDK:n joukkue, mutta tapahtuma peruuntui huonon
sään vuoksi.

Viihdetapahtumat
Ainejärjestön suosituimpia tapahtumia ovat kävijämäärien perusteella vuosittaiset tutustumisbileet
ja pikkujoulut. Kauden aika on järjestetty myös kaksi Kintulammen mökkireissua, useita Tänään
Kaljalle! -tempauksia sekä erityisen paljon peli-iltoja, jotka ovatkin keränneet runsaat kävijämäärät.
Helmikuussa kokoonnuttiin haalari-iltamaan tuunamaan edelliskauden lopulla muutaman vuoden
tauon jälkeen tilattuja haalareita ja juhlimaan niiden käyttöönottoa. Haalarit tilattiin halukkaille
tämänkin kauden lopulla, ja niiden kunniaksi suunniteltiin toisia haalari-iltamia seuraavalle
kaudelle. Lisäksi on kokoonnuttu mm. St. Patrickin päivän ja laskiaisen merkeissä. Uudet
opiskelijat järjestivät myös Hervannan baarikierroksen. UDK piti jälleen Tamyn
kaupunkisuunnistuksessa rastia ja UDK:n fuksit osallistuivat kisaan.

YHDISTYKSEN NIMEN- JA SÄÄNTÖMUUTOS JA JÄSENREKISTERI
Yhdistyksen nimen- ja sääntömuutos on ollut käynnissä jo pitkään. Oppiaineen vaihdettua nimeään
informaatiotutkimuksesta informaatiotutkimukseksi ja interaktiiviseksi mediaksi on yhdistyksen
nimi muutoksen tarpeessa. Säännöt ovat käytännön järjestötoiminnan kannalta osin
epäkäytännölliset, joten tarvetta sääntömuutokselle on. Edelliskaudella uusilla jäsenillä täydennetty
työryhmä jatkoi kaudella 2012 yhä muutosehdotuksen työstämistä. Suunniteltu nimi- ja
sääntöuudistus ei kuitenkaan kauden aikana toteutunut. Myös jäsenrekisterin uudelleerakentaminen
on edelleen työn alla.
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