Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat – UDK ry

Toimintasuunnitelma kaudelle 2011
UDK ry toimii Tampereen yliopistossa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median
opiskelijoille opintoihin ja vapaa-ajan viettoon liittyvää toimintaa järjestävänä järjestönä. Toimintaa
organisoidaan hallituksen jäsenten sekä vapaaehtoisten halukkaiden voimin. Hallitus kokoontuu
kesäkautta lukuunottamatta vähintään kerran kuussa, tarpeen vaatiessa useimminkin. Kauden 2011
toiminta pyritään tavalliseen tapaan pitämään monipuolisena ja opiskelijoita aktivoivana.

Opintotoiminta
Vuoden 2011 alusta alkaen Tampereen yliopisto siirtyy uuteen hallintorakenteeseen, jossa
tieteenalayksiköt korvaavat entiset laitokset ja tiedekunnat. Tämä vaatii ainejärjestöltäkin erityistä
tarkkaavaisuutta ja aktiivista osallistumista uusien rakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta
käytävään keskusteluun. Työryhmiin ja muihin asiaa työstäviin kokoonpanoihin pyritään saamaan
UDK:n edustajia, jotta opiskelijanäkökulma ei unohtuisi. Muun muassa koulutuspoliittinen vastaava
ja tieteenalayksikön johtokuntaan valittu UDK:n opiskelijaedustaja varajäsenineen toimivat
ainejärjestön silminä ja korvina pitäen järjestön hallitusta ja jäseniä ajan tasalla käsittelyssä olevista
asioista.
Opiskelijoiden ammatillista identiteettiä voidaan vahvistaa eri kaupunkeihin suuntautuvilla
ekskursioilla, joilla tutustutaan esimerkiksi paikallisiin kirjastoihin, arkistoihin ja informaatioalan
järjestöihin. Vuoden 2011 aikana pyritään järjestämään ainakin yksi ekskursio Tampereen
ulkopuolelle.
Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen yliopisto-opintoihin perustuu ainejärjestön osalta
tuutortoimintaan, johon valitaan hallituksesta erillinen vastuuhenkilö. Tuutortoiminta järjestetään
tuutoreiden vetäminä pienryhminä, jolloin kaikilla uusilla opiskelijoille on henkilökohtainen
tukihenkilö. Toimintaan kuuluu muun muassa kesällä koottava fuksivihko ja uusille opiskelijoille
järjestettävät tutustumistapahtumat, jotka painottuvat syksyn alkuun. Laitoksen kanssa yhteistyössä
pyritään järjestetämään vapaaehtoinen opintopiirikurssi, joka tukee uusien opiskelijoiden
totuttautumista yliopistomaailmaan ja opiskelukäytäntöihin.

Viestintä
Ainejärjestön sähköpostilistalla (UDK-lista) tiedotetaan UDK:n toiminnasta,
informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiainetta koskevista uutisista sekä yliopistolta
tai yhteistyötahoilta tulevasta viestinnästä. Verkkosivut jatkavat oleellisena osana ainejärjestön
viestintää. Hyvään kuntoon saatuja sivuja pyritään ylläpitämään ja täydentämään säännöllisesti.
Tenttiarkisto on havaittu hyödylliseksi ja käytetyksi palveluksi. Sille nimetään myös vakituinen
ylläpitäjä, minkä avulla turvataan tenttiarkiston ajantasaisuus ja jatkuvuus tulevinakin vuosina.
Ainejärjestön verkkosivujen ylläpidosta aiheutuvia tehtäviä hoitamaan muodostetaan webmasterin
avuksi tiimi, jolloin vastuu sivujen päivittämisestä ja sisällöntuotannosta jakautuu tasaisemmin
usean toimijan kesken.
Ainejärjestölehti Asiasanan noususuhdannetta jatketaan. Laajaa tilaajakuntaa pyritään palvelemaan
mahdollisimman hyvin ja lehden sisältö on tarkoitus pitää monipuolisena kertoen sekä
opiskelijoiden arjesta ja juhlasta että opiskeluun ja alaan liittyvistä muutoksista ja ilmiöistä
niin yliopiston sisällä kuin ulkopuolella.

Suhdetoiminta
Ylioppilaskunnan painottamaa ainejärjestöjen välistä toimintaa pyritään kehittämään tulevana
kautena yhteisten vapaa-ajanviettotapahtumien, kuten laskiaisbileiden ja sitsien, kautta. Lisäksi
kollegajärjestö Index ry:n (Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö)

kanssa on tarkoitus jatkaa yhteistyötä. Syksyllä 2010 UDK vieraili Oulussa, joten kevään aikana
indexiläiset pyritään houkuttelemaan vastavierailulle Tampereelle. Tarkoituksena on jatkaa viime
vuosina hedelmällisesti toiminutta yhteistyötä kuntien asiantuntijoiden ammattijärjestön
KUMULAn kanssa. Keväällä UDK haastaa laitoksen johonkin toverilliseen urheiluotteluun. Myös
yhteisten pikkujoulujen perinnettä pyritään jatkamaan. Laitoskahvit jatkuvat noin kerran
kuukaudessa.
Vuoden 2011 kansainvälinen Bobcatsss-konferenssi Unkarissa uhkaa näillä näkymin jäädä jopa
täysin ilman UDK:laisia osallistujia, mutta vuoden 2012 Amsterdamin konferenssia,
järjestyksessään kahdettakymmenettä, aletaan markkinoida opiskelijoiden keskuudessa jo hyvissä
ajoin, ettei vahinko toistuisi.

Kulttuuri-, liikunta- ja virkistystoiminta
Virkistystoimintaa pyritään järjestämään perioditaukoja ja kesälomaa lukuunottamatta viikottain.
Erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa alkoholittomien ja perheellisille opiskelijoille
sopivien tapahtumien järjestämiseen.
Ainejärjestön liikuntavuoro Atalpassa pyritään jatkossakin saamaan hyvälle ajankohdalle.
Mahdollisuuksien mukaan kokeillaan myös aivan uusia liikuntapahtumia, joita voisivat olla
esimerkiksi patikointi Seitsemisen kansallispuistoon, ratsastusta, perinteisiä pihapelejä,
geokätköilyä, suunnistusta tms.
Suosituimpien tapahtumien (tutustumisjuhla, peli-illat, pikkujoulut, Rajaportin sauna, laskiaisrieha,
Kintulammen mökkireissut, Halloween-bileet) rinnalle pyritään kehittämään uusia
virkistysmahdollisuuksia, kuten esimerkiksi teemabileitä.
Kulttuuritoiminta pitää sisällään teatteri- ja museokäyntejä sekä elokuvailtoja ja konsertteja
ainejärjestön jäsenten toiveiden mukaisesti. Kuukausittain kokoontuvaa kirjapiiriä voidaan jatkaa.
Hallituksen kulttuurivastaavat pitävät toiminnan vireänä ja tapahtumien valinnassa kriteereinä on
muun muassa opiskelijaystävällinen hinta. UDK jatkaa ainejärjestökahvien järjestämistä kerran
viikossa. Kahvien keittäjä vaihtuu periodeittain.
Yhdistyksen nimen- ja sääntömuutos ja jäsenrekisteri
Kevättalven aikana UDK:n säännöt käydään läpi päivittäen ja korjaten ne perusteellisesti.
Oppiaineen vaihdettua nimeään informaatiotutkimuksesta informaatiotutkimukseksi ja
interaktiiviseksi mediaksi jo yhdistyksen nimi on muutoksen tarpeessa. Myös ”school-uudistus”
saattaa tuottaa uudistuspaineita. Jäsenrekisteri rakennetaan uudelleen helpommin päivitettäväksi.
Uudistettujen sääntöjen hyväksymiseksi keväällä pyritään järjestämään ylimääräinen jäsenkokous.

