Tapahtumaraportti
Tapahtuma:
UDK ja Kumulan työelämätapahtuma
Milloin:
05.03.2015
Missä:
Puhetilaisuus Pinni B1100, saunailta Koskikeskuksen saunalla
Vastuuhenkilöt:
Shan Luolin, Serafia Kari, Salla Pajunen
Yhteistyössä:
Kumula, kutsuimme myös Indexin osallistumaan tapahtumaan.
Osallistujamäärä (noin):
41 henkilöä.
Tapahtumakuvaus
: “UDK järjestää Kumulan kanssa työelämätapahtuman, jossa
mielenkiintoiset puhujat kertovat työelämän vaatimuksista, omista työtehtävistään ja
siirtymävaiheesta opinnoista työelämään. Puhujina toimivat Siina Vieri (kirjastoala),
Saila Juuti (peliala), Reetta Riihimäki (asiakirjahallinto) sekä Saara Paavola
(kuntasektori). Puhetilaisuus pidetään kello 16 alkaen Pinni B1100luentosalissa.
Tilaisuus kestää noin kaksi tuntia jonka jälkeen siirrytään vapaamuotoiseen illanviettoon
Koskikeskuksen saunalle kello 18 eteenpäin. Saunalla on tarjolla juotavaa ja purtavaa.
Jos et pääse puhetilaisuuteen, olet silti tervetullut saunalle. Lämpimästi tervetuloa
kaikille!”
Budjetti:
Kumula maksoi Koskikeskuksen saunan tilavuokran suoraan. Kumula
sponsoroi tarjoiluja ym. kuluja 100 eurolla. Yksikkö maksoi Pinni B1100 salin tilavuokran
(60e/h).
Mitä hankittiin:
Kulut yhteensä 106,27e, jakautuivat seuraavasti:
 lahjapussit (indexiläisille) 4,90e
 lautaset ja kiitoskortit (puhujille) 11e
 alkoholi 26,50e
 puhujalahjat 9,20e
 ruoka 54,67e
Rahojen riittävyys:
Tapahtumaan ostetut lautaset vietiin ajtilaan, tapahtumassa
käytettiin aiemmista tapahtumista ylijääneitä kertakäyttöastioita. Shan toi lainaksi muut
välineet kuten booliastian sekä ruuanvalmistukseen käytetyt keittiövälineet.
Ohjelma:
Puhetilaisuus 1618, saunailta 1824.
Tämä onnistui:
Puhetilaisuus onnistui oikein hyvin, ohjelma oli aikataulutettu ja
puhujille lähetettiin etukäteen ohjeet esityksen valmistelemiseen. Saunailtaan

valmistettiin ruoaksi 10 pizzaa, joihin meni noin 3 tuntia. Ruoasta saatiin positiivista
palautetta. Indeksiläisiä oli tullut tapahtumaan 7 henkeä ja Serafia ehdotti Indexin pj:lle,
että jatkossa UDK tekisi excun Ouluun syksyisin ja Index Tampereelle keväisin.
Tämä ei toiminut: 
Puhujalahjoista saatiin tietää vasta tapahtumapäivänä, mikä söi
hieman budjettia.
Jatkossa kannattaa huomioida: 
Ruoanvalmistukseen kului tunti valmistusta ja kaksi
tuntia paistamista. Jatkossa naposteltavaa voisi ostaa lisää ja varsinaisen ruoan
määrää voisi vähentää hieman. Saunalla ei ollut pyyhkeitä, jatkossa tulee muistuttaa
osallistujia tuomaan omat pyyhkeet.
Puhujille kannattaa lähettää etukäteen ohjeet. Ohjeet näyttävät tiivistetysti tältä:
“Työelämätapahtuma
Aika: torstai 05.03. klo 1618.
Paikka: Pinni B1100, Tampereen yliopisto (Kanslerinrinne 1).
Yleisö: Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat.
Aikataulu:
16:00 Aloitus, lyhyt esittely
16:05 Siina Vieri (oma ura, siirtymävaihe opinnoista työelämään)
16:35 Saara Paavola (työelämän vaatimukset kuntasektorilla)
17:05 Saila Juuti (oma ura, minkälaista työtä on peliala)
17:35 Reetta Riihimäki (asiakirjahallinto)
18:05 Saunalle
Käytännön asiat:
 Powerpointesitys on mahdollista näyttää projektorilla. Esityksen voi lähettää
sähköpostitse (email) tai tuoda mukanaan esimerkiksi muistitikulla.
 Olisi hienoa jos puhujat voisivat saapua paikalle 15.45, jotta saataisiin mm.
Powerpointesitykset ladattua koneella.
 Puheenvuorot on laskettu noin 30min per puhuja sisältäen kysymysosion joka
kestää noin 510min. Voitte myös itse päättää puheen ja kysymysosion kestosta,
kunhan osiot eivät ylitä 30min.
Jos on kysyttävää, niin voitte laittaa sähköpostia tai soittaa (puhnrot).”

