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Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat – UDK ry. 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2012-2013 

 

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. Toimintaa organisoidaan hallituksen jäsenten sekä 

muiden vapaaehtoisten voimin toimintasuunnitelman ohjaamalla tavalla. Hallitus 

kokoontuu kesäkautta lukuun ottamatta vähintään kerran kuussa, tarvittaessa 

useamminkin.  

 

Kauden 2012-2013 toiminta pyritään tavalliseen tapaan pitämään monipuolisena ja 

opiskelijoita aktivoivana. Toiminnan suunnittelun avuksi laaditaan yhdistyksen 

vuosikalenteri. Toimintasuunnitelma ja hallituksen tehtävät käydään läpi 

"perinteensiirrossa" vanhan ja uuden hallituksen kesken mahdollisimman pian uuden 

hallituksen valinnan jälkeen. 

 

OPINTOTOIMINTA 
 

Yliopiston hallinnon ja työelämän organisaatioiden työryhmiin ja kokoonpanoihin 

(esim. tieteenalayksikön johtokuntaan, opetussuunnitelmatyöryhmään sekä Suomen 

kirjastoseuran tutkimus- ja koulutustyöryhmään) pyritään saamaan UDK:n edustajia, 

jotta opiskelijanäkökulma ei unohtuisi. Koulutuspoliittinen vastaava ja UDK:n 

opiskelijaedustajat 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. Kauden aikana pyritään järjestämään 

ainakin yksi ekskursio Tampereen ulkopuolelle. 

 

Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen yliopisto-opintoihin perustuu ainejärjestön 

osalta tuutortoimintaan, jonka toteuttamiseksi hallitus nimeää vastuuhenkilön. 

Tuutorit suunnittelevat tulevan kauden tuutoroinnin parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Fukseille tulee koota infopaketti, jonka voi toteuttaa esimerkiksi fuksivihkona, 

Asiasanan fuksinumerona ja/tai nettisivujen fuksiosiona. Uusille opiskelijoille 

järjestetään tutustumistapahtumia, jotka painottuvat alkusyksyyn. Tuutoroinnin 

suunnittelussa hyödynnetään edellisvuosien palautteita.  

 

Laitoksen ja tuutorien kanssa yhteistyössä pyritään jälleen järjestämään vapaaehtoinen 

opintopiirikurssi, joka tukee uusien opiskelijoiden totuttautumista yliopistomaailmaan 

ja opiskelukäytäntöihin.  
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VIESTINTÄ 
 

Yhdistyksen viestintästrategia suunnitellaan tulevalla toimintakaudella uusiksi. 

Viestintästrategiassa tarkennetaan hallitusvastaavien vastuualueita ja painotetaan 

viestinnän tehokkuutta ja toimivuutta. Myös viestinnän avoimuuteen kiinnitetään 

huomiota. Yhdistyksen vuosikalenteri auttaa tiedottamaan vuosittaisista tapahtumista 

hyvissä ajoin. UDK:n ensisijainen tiedotuskanava on ainejärjestön sähköpostilista 

(UDK-lista), jolla tiedotetaan UDK:n toiminnasta, informaatiotutkimuksen ja 

interaktiivisen median oppiainetta koskevista uutisista sekä yliopistolta tai 

yhteistyötahoilta tulevasta viestinnästä.  

 

Ainejärjestön verkkosivut jatkavat oleellisena osana ainejärjestön viestintää. 

Verkkosivuja pyritään ylläpitämään ja täydentämään säännöllisesti. Webmasterin 

avuksi muodostetaan tiimi, jolloin vastuu sivujen päivittämisestä ja 

sisällöntuotannosta jakautuu useamman toimijan kesken. Tiimi pohtii viestinnän 

toimivuutta ja kehittämismahdollisuuksia. Myös hallitus sitoutuu osallistumaan 

päivitykseen omien vastuualueidensa osalta. Ainejärjestön tenttiarkisto on havaittu 

hyödylliseksi ja käytetyksi palveluksi. Sille nimetään vakituinen ylläpitäjä, minkä 

avulla turvataan tenttiarkiston ajantasaisuus ja jatkuvuus tulevinakin vuosina. Lisäksi 

hyödynnetään Facebookia erityisesti tapahtumajärjestämisen osalta.  

 

Ainejärjestölehti Asiasanan noususuhdannetta jatketaan. Lehti ilmestyy neljä kertaa 

vuodessa, ja laajaa tilaajakuntaa pyritään palvelemaan mahdollisimman hyvin. 

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. Viime kaudella kokoontuneen Asiasanan ideointiryhmän 

toimintaa jatketaan, jotta vastuu Asiasanasta jakaantuu useammalle toimijalle. 

Hallituslaiset sitoutuvat kirjoittamaan vuorollaan Asiasanan hallituspalstalle. 

 

SUHDETOIMINTA 
 

Ainejärjestöjen välistä toimintaa pyritään kehittämään yhteisten vapaa-

ajanviettotapahtumien, kuten laskiaisbileiden ja sitsien, kautta. Erityisesti pohditaan 

uusia yhteistyömahdollisuuksia useamman ainejärjestön kesken alkoholittomien 

tapahtumien osalta (esimerkiksi ”messubussia” Kirjamessuille tai yhteinen 

kulttuuriretki). Myös kollegajärjestö Index ry:n (Oulun yliopiston 

informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö) kanssa on tarkoitus jatkaa 

yhteistyötä esimerkiksi vierailujen merkeissä puolin ja toisin.  

 

UDK jatkaa aktiivista yhteistyötä INFIM:n kanssa. Perinteiden mukaisesti UDK 

haastaa keväällä INFIM:in henkilökunnan johonkin toverilliseen urheiluotteluun. 

INFIM-kahvit ovat noin kerran kuukaudessa, kun tila varmistuu yksikön toimesta. 

Hedelmällistä yhteistyötä kuntien asiantuntijoiden ammattijärjestön KUMULAn 

kanssa jatketaan myös kaudella 2012-2013. Kansainvälistä BOBCATSSS-

konferenssia markkinoidaan hyvissä ajoin opiskelijoille hallituksen nimeämän 

henkilön toimesta. 
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VIRKISTYSTOIMINTA 
 

UDK:n virkistystoimintaa järjestävät hallituksesta nimetyt kulttuuri-, liikunta- ja 

tapahtumavastaavat, jotka voivat tarpeen ja halun mukaan rekrytoida halukkaita 

jakamaan vastuuta esimerkiksi erilaisten tiimien kautta. Näiden lisäksi hallitus 

kannustaa jäsenistöä myös itsenäiseen tapahtumajärjestämiseen. Virkistystoimintaa 

pyritään järjestämään perioditaukoja ja kesälomaa lukuun ottamatta viikoittain. 

Jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että fuksit pääsevät mukaan 

ainejärjestön toimintaan myös alkusyksyn fuksitapahtumien jälkeen. 

 

Toiminta pyritään jatkossakin pitämään monipuolisena. UDK:n ainejärjestökahvit 

järjestetään edelleen kerran viikossa. Kahvien keittäjä vaihtuu periodeittain. 

Suosituimpien tapahtumien (tutustumisjuhla, pikkujoulut, peli-illat, laskiaisrieha, 

Kintulammen mökkireissut, Halloween-bileet) rinnalle pyritään kehittämään uusia 

virkistysmahdollisuuksia, kuten esimerkiksi teemabileitä. Alkoholittomat tapahtumat 

kuuluvat edelleen itsestään selvästi UDK:n toimintaan (mm. aj-kahvit, Soppatykki, 

kulttuuri- ja liikuntatapahtumat).  

 

Kulttuuritapahtumien aktiivista järjestämistä pyritään jatkamaan. Kulttuuritoiminta 

pitää sisällään muun muassa teatteri- ja museokäyntejä sekä elokuvailtoja ja 

konsertteja ainejärjestön jäsenten toiveiden mukaisesti. Kirjapiiri sekä leffakerho 

kokoontuvat kuukausittain. Hallituksen kulttuurivastaavat pitävät toiminnan vireänä ja 

tapahtumien valinnassa kriteereinä on muun muassa opiskelijaystävällinen hinta. 

 

Edelliskaudella perustettu ekotiimi pyrkii vakiinnuttamaan toimintansa. Ekotiimin 

tavoitteena on olla ympäristöasioista kiinnostuneen jäsenistön kohtaamispaikka. 

Ekotiimi myös edistää ainejärjestön toimintatapojen ympäristöystävällisyyttä. 

 

Liikuntatiimi suunnittelee ja järjestää aktiivisesti liikuntatapahtumia. Tiimi voi 

järjestää esimerkiksi liikuntapäiviä, pihapelejä, patikointia Seitsemisen 

kansallispuistoon, ratsastusta, geokätköilyä tai vaikkapa suunnistusta. Satunnaista 

keilailua jatketaan, jos innostusta riittää. 

 

YHDISTYKSEN NIMEN- JA SÄÄNTÖMUUTOS SEKÄ 

JÄSENREKISTERI 
 

Yhdistyksen nimen- ja sääntömuutos on ollut käynnissä jo pitkään, mutta lopullinen 

muutosehdotus on työryhmällä toistaiseksi työn alla. Oppiaineen vaihdettua nimeään 

informaatiotutkimuksesta informaatiotutkimukseksi ja interaktiiviseksi mediaksi 

yhdistyksen nimi on muutoksen tarpeessa. Säännöt ovat osin käytännön 

järjestötoiminnan kannalta epäkäytännölliset, joten tarvetta sääntömuutokselle on.  

 

Kauden 2012-2013 aikana sääntömuutostyöryhmän kokoonpano tarkistetaan ja 

tarvittaessa työryhmää täydennetään uusilla jäsenillä. Kauden aikana UDK ry:n 

säännöt käydään läpi päivittäen ja korjaten ne perusteellisesti. Uudistettujen sääntöjen 
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