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TOIMINTA KAUDELLA 2019
UDK ry on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoiden
ainejärjestö, joka järjestää opintoihin ja vapaa-ajanviettoon liittyvää toimintaa, pyrkii
vaikuttamaan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä toimii opiskelijoiden etujärjestönä.
UDK ry:n toiminnan arvot määriteltiin strategiassa, joka tähtää vuoteen 2025. Arvot ovat
yhdenvertaisuus, avoimuus, ekologisuus ja yhteisöllisyys. Näihin arvoihin on jo ennen strategian
vahvistamista kiinnitetty huomiota muun muassa huolehtimalla tiedotuksen avoimuudesta ja
ajantasaisuudesta sekä järjestämällä monipuolisesti erilaisia tapahtumia jäsenistölle.
Yhdistyksen toiminta organisoidaan hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja muiden
vapaaehtoisten voimin. Vuonna 2019 hallitus on kokoontunut toimintasuunnitelman mukaisesti
toimintakaudella vähintään kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkautta. Hallitus päätyi
kokoustamaan noin kahden viikon välein, jotta kokoukset olivat lyhyempiä ja tehokkaampia.
Vuonna 2019 UDK:n tapahtumia järjestettiin vähintään kerran viikossa kesäkautta ja joululomaa
lukuun ottamatta.
Koulutuspoliittiset muutokset ja korkeakoulu-uudistus vaikuttivat moniin asioihin niin yliopistokuin ainejärjestötasollakin. Syksyllä 2018 UDK:n hallitus aloitti laajojen sääntömuutosten
valmistelun tulevan toimikauden vaatimia muutoksia varten. Sääntömuutos toteutettiin
alkuvuodesta 2019. Sääntömuutos määritti UDK:n informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen
ainejärjestöksi sekä tarkensi esimerkiksi syys- ja kevätkokouksien esityslistoja. Muutoksen takia
esimerkiksi UDK:n logoa uudistettiin logokilpailun perusteella.

Toiminta- ja tilikausi jatkuivat vuoden alusta 1.1.2019 vuoden loppuun 31.12.2019 saakka.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
UDK ry:n tavoitteena on kehittää toimintatapojaan jatkuvasti toimivammiksi ja selkeämmiksi.
UDK:n toimintaa on kehitetty kaudella 2019 usealla eri osa-alueella. UDK:lle luotiin
yhdenvertaisuussuunnitelma, ympäristösuunnitelma, kriisiviestintäsuunnitelma sekä strategia.
Suunnitelmien tarkoituksena oli luoda pohja hallitukselle sekä seuraaville hallituksille toimia
arvojemme mukaisesti.
Suunnitelmien lisäksi kaudella keskityttiin poikkitieteellisyyden kehittämiseen esimerkiksi
HEXCU2019-ekskursion muodossa sekä vierailemalla eri järjestöjen vuosijuhlilla. Myös
hallituksen sisäisiä toimintatapoja kehitettiin, esimerkiksi kokouksien alussa käytiin läpi
hallituslaisten kuulumiset, jotta kaikki olivat perillä mitä eri sektoreilla tapahtuu. Hallitus nimitti

toimihenkilöt auttamaan hallitusta kauden 2019 alussa. Hallitus + toimihenkilöt -toimintamalli sai
positiivista palautetta sekä hallitukselta että toimihenkilöiltä kauden lopussa. Työnteon lisäksi
hallitus ja toimihenkilöt virkistäytyivät ja ryhmäytyivät tasaisin väliajoin.
Jäsenistöä on rohkaistu osallistumaan tapahtumien ja toiminnan toteuttamiseen sekä
kertomaan mielipiteensä toiminnan kehittämisestä myös kaudella 2019. Palautetta kerättiin
padlet-alustan lisäksi tapahtumakyselyllä, tuutorointikyselyllä sekä kv-tuutorointikyselyllä.
UDK:n jäsenrekisteri siirtyi kauden 2019 lopulla Kide.appiin, joka helpottaa ajantasaisen
rekisterin ylläpitoa. Jäsenkysely toteutettiin vuonna 2019 sekä Google Formsin että Kide.appin
kautta.

OPINTOTOIMINTA JA EDUNVALVONTA
UDK on pyrkinyt saamaan edustajia mahdollisimman moneen yliopiston hallinnolliseen elimeen,
työryhmään sekä muihin kokoonpanoihin, joissa käsitellään UDK ry:n jäsenistöön vaikuttavia
asioita. Vuonna 2019 UDK:lla on ollut edustajia tutkinto-ohjelman
opetussuunnitelmatyöryhmissä, koulutustoimikunnassa sekä informaatioteknologian ja
viestinnän tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmässä. Vuoden aikana UDK:n hallituksen
jäsenet ja toimihenkilöt ovat osallistuneet myös ITC:n dekaanistotapahtumiin sekä
ylioppilaskunnan järjestämiin kokouksiin ja tapahtumiin, kuten puheenjohtajatapaamisiin,
tuutorivastaavatapaamisiin ja kopo-kokouksiin.
Edunvalvontatiimin (koulutuspoliittinen- ja sosiaalipoliittinenvastaava ja
edunvalvontatoimihenkilö) jäsenet raportoivat hallitukselle kokouksien yhteydessä
ajankohtaisista koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista, jotta kaikki hallituksen jäsenet pysyvät
ajan tasalla UDK:n toimintaan vaikuttavista muutoksista. UDK:n edunvalvontatiimi ja hallituksen
jäsenet raportoivat ajankohtaisista asioista myös jäsenistölle tarvittaessa. Syksyllä 2019
järjestettiin edunvalvontailta, jossa jäsenet saivat kysellä edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä
edunvalvontatiimiltä. UDK:n sosiaalipoliittinen vastaava ja edunvalvontatoimihenkilö ovat
tiedottaneet opiskelijoita toimialueelleen kuuluvista opiskelijoiden toimeentuloon, terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvistä asioista säännöllisesti julkaistavan sähköpostikirjeen kautta.
Syksyllä 2019 koulutuspoliittinen vastaava keräsi palautetta kursseista sekä opintosuuntia
koskeneista uudistuksista. Palautteen keräämisen jälkeen, päädyttiin luomaan nettisivuille
lomake, jota kautta koulutuspoliittiseen vastaavaan voi olla askarruttavissa asioissa yhteydessä
milloin tahansa helposti. Palautetta kursseista on tarkoitus kerätä aina periodien jälkeen ja
raportoida palautetta tarvittaessa eteenpäin henkilökunnalle.
Vuonna 2019 UDK osallistui jälleen Tampereen korkeakoulujen yhteiseen
Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan Tampere-talossa. Esittelypisteellä esiteltiin
tutkinto-ohjelmia ja ainejärjestöjä lukiolaisille. Esittelypisteellä udklaiset kertoivat niin kandi- kuin
maisteriopintojen monipuolisista vaihtoehdoista ja levittivät tietoisuutta informaatiotutkimuksen
ja mediatutkimuksen opinnoista. Mediatutkimuksesta pidettiin tapahtumassa myös pieni
tietoisku opiskelijoiden toimesta.
Opintopiiri on UDK:n järjestämä uusille opiskelijoille suunnattu kurssimuotoinen
vertaisoppimistapahtuma, jonka tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat yliopistoon,
opiskelukäytäntöihin ja muihin opiskelijoihin.Vuonna 2019 opintopiiri järjestettiin ainoastaan
informaatiotutkimuksen opiskelijoille, koska kurssia ei oltu kirjattu mediatutkimuksen
opintosuunnitelmaan. Opintopiirin yhteydessä käsiteltiin mm. erilaisia opiskelukäytäntöjä ja
oppimistaitoja, vaihto-opiskelumahdollisuuksia, työharjoittelukokemuksia ja järjestötoimintaa.
Mediatutkimukselle järjestettiin opintoinfo, jonka oli tarkoituksena tiivistää opintopiirin sisällöt
muutaman tunnin tietoiskuun.

UDK on mukana tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö Vico ry:n toiminnassa, ja vuonna
2019 Vico ry:n hallituksessa UDK:ta edusti kaksi varsinaista jäsentä.

TUUTOROINTI
TUUTORITOIMINTA
Tuutoritoiminnasta vastasi vuonna 2019 kaksi tuutorivastaavaa, jotka valittiin hallituksen
keskuudesta. Tuutorivastaavien tehtävänä oli huolehtia ainejärjestön tuutoroinnista ja
tuutoreiden rekrytoinnista.
Tuutorihaku oli TREYn suositusten mukaisesti auki helmikuussa ja tuutoreita valittiin yhteensä
19. Kevään aikana tuutorointia suunniteltiin sekä yhteisissä tapaamisissa että tuutoreille
perustetussa WhatsApp-ryhmässä. Tuutorivastaavat osallistuivat myös TREYn järjestämiin
tuutorikoulutuksiin. Kevään aikana suunniteltiin tapahtumia koko syyslukukauden ajalle ja
tarkemmalla aikataulutuksella ensimmäisen periodin ajalle. Tapahtumien suunnittelussa
nimettiin tuutoreiden vastuulle omia tapahtumia tasapuolisesti. Tänäkin vuonna, UDK:lle
perinteiseen tapaan, ensimmäinen tapaaminen (ensimmäinen sunnuntai) järjestettiin jo ennen
orientoivien opintojen alkua.
Vuonna 2019 uusien opiskelijoiden määrä UDK:ssa kasvoi liki kaksinkertaisesti ja tänä syksynä
uusia opiskelijoita saapui yhteensä 93 mukaan lukien maisteriopiskelijat. Tänä vuonna jokaiselle
fuksille osoitettiin omat vastuutuutoriparinsa. Jokaisella tuutorilla oli keskimäärin neljä fuksia
vastuullaan, mutta näitä ei tuutoriparien kesken erikseen eritelty. Tuutorivastaavat eivät
toimineet tänä vuonna vastuutuutoreina, joten fuksit jaettiin 17:lle tuutorille ja kaksi tuutoria jäi
vastaamaan kiireellisten tuutoroinnista, johon jokainen fuksi sai oman halunsa mukaan liittyä.
Uusille opiskelijoille lähetettiin tervehdyskirje, tuutorien esittely ja yhteystiedot, Asiasanan
fuksinumero (2/2019) sekä tietoa ainejärjestöstä. Ennen opintojen alkua tuutorit lähettivät omille
fukseilleen tekstiviestin, jonka tarkoituksena oli muistuttaa ensimmäisestä tapaamisesta sekä
tuoda tuutori helpommin lähestyttäväksi. Tekstiviestille oli asetettu tuutorivastaavien puolesta
raamit ja pakolliset sisällöt, mutta muutoin viestit olivat vapaamuotoisia. Fukseille perustettiin
Facebookiin oma ryhmänsä, ja ensimmäisellä viikolla kerättiin halukkaiden sähköpostiosoitteet
fuksien sähköpostilistalle lisäämistä varten. Fuksien tiedottamiseen sähköpostin välityksellä
keskityttiin toden teolla ja tämä keräsi uusilta opiskelijoilta runsaasti kiitosta. Ensimmäisellä
viikolla perustettiin myös WhatsApp-ryhmä, jossa olivat sekä fuksit että tuutorit. Fuksit liitettiin
myös pienempiin, noin 10 hengen Whatsapp-ryhmiin omien vastuutuutoreidensa ja samaan
ryhmään kuuluneiden fuksien kanssa.
Fuksisyksyn aikana tapahtumia järjestettiin pelkästään fukseille noin 30 ja tämän lisäksi
tapahtumia oli muutamia myös yhdessä ainejärjestön vanhempien opiskelijoiden kanssa.

Lisäksi TREY ja yliopisto pitivät omia tapahtumatilaisuuksiaan. Kaikki fuksitapahtumat olivat
yhdenvertaisesti kaikille fukseille avoimia, vaikkei ainejärjestön jäsenmaksua olisi fuksisyksyn
aikana ollut vielä maksettuna.
Erillistä jakoa kandi- ja maisterifuksien välille ei tehty tänäkään vuonna. Tämän sijaan
mahdollistettiin erillinen kiireellisten tuutorointi halukkaille fukseille. Tämä oli kehitysaskel
eteenpäin edellisen vuoden aikuistuutoroinnista. Nimimuutoksen myötä toivottiin, että nimi ei
enää karkottaisi mahdollisia nuorempia halukkaita osallistujia. Muita muutoksia olivat
kiireellisten tuutoroinnin vastuutuutorimäärän kasvattaminen yhdestä kahteen. Erikseen
kohdennettu kiireellisten tuutorointi keräsi syksyn aikana halukkaita osallistujia sekä maisteriettä kandipuolelta.
Ensimmäisinä viikkoina järjestettiin muun muassa lukujärjestystalkoot, kampussuunnistus,
kaupunkikierros sekä vohvelibileet ja muita illanistujaisia. Tapahtumien järjestämisessä
seurattiin suurissa linjoissa edellisvuosien hyvää palautetta saaneita tapahtumia. Mainitsemisen
arvoisena lisäyksenä aiempiin vuosiin järjestettiin tapahtumina myös pientuutoriryhmissä
järjestetty NYT-tapahtuma sekä mediatutkimuksen opintoinfo. Palautekyselyn perusteella
mieluisimpia tapahtumia olivat lautapeli-ilta, fuksiaiset, fuksisitsit, UDK Race, kolmioetkot
Sorsapuistossa sekä vohvelibileet ja Pyynikkikierros.
Tänä vuonna kiinnitettiin huomiota erityisesti alkoholittomien ja alkoholillisten tapahtumien
tasapainoon. Fuksiviikkojen alussa järjestettiin enemmän alkoholittomia tapahtumia, jotta kaikki
uudet opiskelijat saataisiin varmasti mukaan toimintaan. Korostimme myös, että missään
tapahtumassa alkoholin käyttö ei ole pakollista ja huomioimme yhdenvertaisuuden läpi vuoden
tuutoritoiminnassamme.
Fuksitapahtumista taltioitiin paljon valokuvamateriaalia ja tiedotettiin lähes päivittäin UDK:n
viralliselle Instagram-tilille. Kuvien julkaisun yhteydessä huomioitiin ja kysyttiin ensin fuksien
halukkuutta päätyä valokuvaan ja julkaisuun.
Syksyn edetessä uusia opiskelijoita kannustettiin yhä enemmän osallistumaan ainejärjestön
järjestämään toimintaan. Koko syksyn ajan jatkettiin tuutoritoimintaa ja fuksien tapaamisia
esimerkiksi illanistujaisten muodossa. Syksyn puolivälissä ja lopulla toteutettiin myös
tuutoroinnin välipalautekysely sähköisesti, ja sitä kautta saatiin arvokasta tietoa tuutoritoiminnan
kehittämiseksi. Välipalautteen tarkoitus oli pyrkiä vaikuttamaan fuksisyksyyn jo sen aikana.
Välipalautteeseen vastasi 24 uutta opiskelijaa ja tuutoroinnin arvosana oli 4,50
Syksyn lopuksi kerättiin loppupalaute, jonka avulla selvitettiin mikä meni hyvin ja missä olisi
vielä kehitettävää. Hyviksi asioiksi mainittiin muun muassa tuutoreiden helppo lähestyttävyys,
tiedotus ja tapahtumien monipuolisuus ja sisältö. Huonoiksi asioiksi mainittiin muun muassa
joidenkin tuutoreiden heikko läsnäolo ja joidenkin fuksien ja tuutoreiden sekä tuutoreiden
keskinäinen “klikkiytyminen”. Palaute oli kuitenkin suurimmalta osin positiivista ja lopulliseksi
arvosanaksi vuoden 2019 tuutoroinnille muodostui 4,42 arvosteluasteikolla 1-5 (N=33).

KV-TUUTORITOIMINTA
Ainejärjestön hallituksen kansainvälisyysvastaava vastasi ainejärjestön
kansainvälisyystoiminnasta ja kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnista. Tänä vuonna
kansainvälisyysvastaavan tehtävänä oli hoitaa myös kansainväliseen Game Studies
-maisteriohjelmaan tulleet suomalaiset opiskelijat. Kv-tuutoreita oli vastaava mukaan lukien
kolme sekä syksyllä että keväällä. Kv-tuutorit osallistuivat Treyn järjestämiin
kv-tuutorikoulutuksiin.
Keväällä kv-tuutoroitavia opiskelijoita oli 4. Opiskelijat olivat vaihto-opiskelijoita, sillä sisäänottoa
GS-maisteriohjelmaan ei keväällä ole. Vaihto-opiskelijoille osoitettiin omat vastuutuutorinsa.
Syksyllä kv-tuutoroitavia opiskelijoita oli yhteensä kahdeksan. Heidän lisäkseen
GS-maisteriohjelmaan tuli suomalaisia opiskelijoita, jotka kuitenkin kv-tuutoreiden puutteen takia
ohjattiin kansallisten tuutoreiden tuutoroitavaksi. Kv-tuutoroitavista 4 oli vaihto-opiskelijoita ja
loput GS-maisteriohjelman fukseja. 2 GS-ohjelman fukseista ohjattiin alunperin kansallisille
tuutoreille, mutta heidät siirrettiin kv-tuutoroinnin puolelle heidän toiveestaan. Kaikille
kv-tuutoroitaville osoitettiin oma vastuutuutorinsa.
Kansainväliseen tuutorointiin kuului tuutoreiden tervehdyskirje opiskelijoille heidän
yhteystietonsa saatuaan, jossa muun muassa varmistettiin opiskelijoiden virallisten asioiden
hoito ja saapumisaikataulu. Opiskelijoiden saapuessa tuutorit varmistivat, että heitä on vastassa
tuutori ja opiskelijat pääsevät asuntoonsa. Orientoivalla viikolla tuutorit järjestivät opiskelijoille
muun muassa tukea yliopiston järjestelmien käyttöön ja kampuksella liikkumiseen.
Kansainvälisille opiskelijoille järjestettiin yhteinen Facebook-ryhmä, jonka kautta tiedotus heille
tapahtui. Tämän lisäksi tuutoreille ja tuutoroitaville perustettiin WhatsApp-ryhmä ja tiedotus
tapahtui näiden kolmen kanavan kautta, jotta kaikki osalliset saatiin tavoitettua.
Kansainvälisille opiskelijoille järjestettiin epävirallisia tapahtumia syksyn aikana, sekä
joulukuussa International Evening -tapahtuma, johon käytettiin uutta kansainvälistä
tapahtumatukea Treyltä. Tapahtuma järjestettiin YTHS:n saunalla. Kansainvälisille opiskelijoille
perustettiin kaudella 2019 oma sähköpostilista (udk-international), jossa tiedotetaan esimerkiksi
tapahtumista englanniksi.

SUHDETOIMINTA
Toimikaudella 2019 jatkettiin tiivistä yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Opiskelijat ja
henkilökunta osallistuivat ITI-kahveille kevätlukukaudella, joilla käsiteltiin opintoihin liittyviä
ajankohtaisia asioita. Henkilökunnan kanssa järjestettiin myös vapaamuotoisempaa oleskelua,
kuten henkilökuntakaljat sekä pikkujoulut, jotka keräsivät erityistä kiitosta osallistujilta.
Henkilökunnan ja ainejärjestön yhteistyö oli tiivistä myös tuutoroinnin yhteydessä sekä
opetussuunnitelmatyössä.
Kuluneella kaudella UDK jatkoi ”INFIMin paras hyvä tyyppi” -henkilökuntapalkinnon perinnettä,
joka pyritään jakamaan vuosittain informaatiotutkimuksen opiskelijoiden kanssa työskentelevälle
ja jollain palkinnon kriteereissä mainitulla tavalla ansioituneelle henkilökunnan jäsenelle.
Vuonna 2019 henkilökuntapalkinnon saaja oli opintokoordinaattori Silja Jäntti.
Ammattijärjestö Kumula ry:n kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä myös vuonna 2019. UDK järjesti
Kumulan kanssa yhteistyössä LinkedIn-koulutuksen sekä Kumulakaakaot, joissa vaihdettiin
kuulumisia opiskelijoiden ja Kumulan edustajan kesken. Tämän lisäksi Kumula tuki esimerkiksi
tutustumisbileitä, ekskursiota sekä vuosijuhlasitsejä rahallisesti.
Vuoden 2019 aikana UDK teki yhteistyötä myös muiden ainejärjestöjen kanssa muun muassa
järjestämällä yhteiset sitsit Luuppi ry:n kanssa sekä osallistumalla jälleen St. Patrick’s Dayn
vihersitsien järjestämiseen. Syksyllä 2019 UDK:n ja Luupin hallitukset ja toimihenkilöt
virkistäytyivät yhteisen peli-illan merkeissä. UDK piti rastia perinteisesti myös
fuksisuunnistuksessa.
UDK:n hallituksen edustajat osallistuivat kaudella 2019 Luuppi ry:n, Teema ry:n ja TREYn
vuosijuhlille. Lisäksi UDK onnitteli OKA ry:stä ja Reettorit ry:stä vuosijuhlalahjan muodossa,
hallituksen edustajien ollessa estyneitä osallistua juhliin.
Kaudella 2019 luotiin myös uusia suhteita esimerkiksi Tullikamarin Klubin, Trasherien,
haalaritoimittajan (opiskelijahaalarit.fi), Matkapoikien, Hene Oy:n sekä Kide.appin kanssa.
UDK:n edustajat osallistuivat Matkapoikien, Hene Oy:n ja Kide.appin järjestämälle
verkostoitumisristeilylle sekä Kide.appin asiakasristeilylle.

BOBCATSSS-KONFERENSSI
Yksi UDK:n perinteistä on osallistua informaatioalan kansainväliseen konferenssiin
BOBCATSSS:iin, joka järjestetään joka vuosi eri maassa. UDK aikoo myös jatkossa tukea
opiskelijoidensa osallistumista alan konferensseihin, erityisesti BOBCATSSSiin.
Vuonna 2019 BOBCATSSS järjestettiin Kroatiassa, ja konferenssiin osallistui myös UDK:n
opiskelijoita. Kirjastosäätiö myönsi UDK:lle vuoden 2019 BOBCATSSS-konferenssimatkaa

varten apurahan, jonka avulla katettiin konferenssiin osallistuneiden opiskelijoiden matkakuluja.
UDK:n hallituksen yhteistyövastaava on vastuussa apurahojen hakemisesta konferenssimatkaa
varten.

VIESTINTÄ JA SOSIAALINEN MEDIA
Vuonna 2019 UDK:n hallitus päivitti osaksi viestintäsuunnitelmaansa kriisiviestintäsuunnitelman,
joka ohjaa viestintää mahdollisissa kriisitilanteissa. Viestintäsuunnitelmaa noudatettiin
kuluneella kaudella esimerkiksi yhtenevien allekirjoitusten muodossa sekä erityisesti avoimen,
selkeän ja välittömän viestinnän kautta.
UDK:n ensisijainen tiedotuskanava on kaudella 2019 ollut ainejärjestön sähköpostilista
(UDK-lista). UDK-listan kautta on tiedotettu UDK:n toiminnasta, informaatiotutkimuksen ja
mediatutkimuksen oppiaineita koskevista uutisista sekä yliopistolta tai yhteistyötahoilta tulevasta
viestinnästä. Avoimen UDK-listan lisäksi on olemassa sähköpostilistat hallitukselle,
hallitus-toimareille, tapahtumatiimille, ainejärjestölehti Asiasanan parissa työskenteleville
henkilöille, tuutoreille sekä fukseille. Sähköpostilistoja hallinnoi kauden aikana webmaster.
Hallituskauden 2019 aikana tapahtumien tiedottamisessa on käytetty viikoittaista
tapahtumakirjettä, johon koottiin seuraavan viikon tapahtumat sekä muita huomionarvoisia
tapahtumia ja kulttuurivinkkejä. Käytössä on myös Wordpressin kalenterialustalla toimiva
tapahtumakalenteri, joka on esillä yhdistyksen verkkosivuilla. Tapahtumakalenterin rooli on
tukea viikkokirjeen koostamista ja toimia jäsenille helppona tapana saada kokonaiskuva
tulevista tapahtumista.
Kaudella 2019 perustettiin UDKLOVE-blogi, minne erityisesti hallituslaiset sekä toimihenkilöt
kirjoittelivat puuhiaan. Blogin tarkoituksena on tuoda hallituksen toimia läpinäkyvämmäksi sekä
antaa katsauksia esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.
UDK:n käytetyimpinä sosiaalisen median kanavina toimivat Instagram ja Facebook. UDK:n
julkisen Facebook-sivun tarkoituksena on tukea verkkosivuja ja helpottaa ainejärjestön
toiminnan seuraamista, sekä parantaa UDK:n tunnettuutta. UDK:n suljettua Facebook-ryhmää
on hyödynnetty ajankohtaisista tapahtumista tiedottamiseen sekä aktiivisesti myös erilaisten
informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen alojen työ- ja harjoittelupaikkailmoitusten
jakamiseen. Vuonna 2019 ylläpidettiin myös kaudella 2018 perustettua omaa Facebook-ryhmää
UDK:n alumneille.

UDK:n Instagram-tilillä dokumentoidaan ainejärjestön toimintaa valokuvien muodossa, ja siitä
on tullut yksi UDK:n aktiivisimmista viestintäkanavista. Instagram-tilille päivitettiin kaudella 2019
kuvia ainejärjestön tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Instagram-tilin avulla
kyetään kuvaamaan monipuolisesti ainejärjestön elämää sekä verkostoitumaan UDK:n jäsenten
sekä muiden ainejärjestöjen ja toimijoiden kanssa tehokkaasti.

Epävirallisempia viestintäkanavia ovat Whatsapp-ryhmä, IRC-kanava, Steam-ryhmä,
Discord-ryhmä sekä Playstation-ryhmä, jotka toimivat jäsenistön keskinäisinä, vapaamuotoisina
keskustelu- ja kokoontumisfoorumeina. Jäsenistölle on tiedotettu viestintäkanavista, ja
mahdollisuudesta liittyä niihin. Kaikista tapahtumista on tiedotettu kuitenkin myös ensisijaisen
viestintäkanavan, UDK-listan kautta. Vuodelle 2019 nimitettiin hallituksen sisältä kolme
somevastaavaa, jotka vastasivat ensisijaisesti UDK:n Instagram-tilin ja Facebook-tilin
päivittämisestä. UDK:n sosiaalisen median sisällöt noudattavat osaltaan UDK:n viestinnän
periaatteita ja pelisääntöjä.

ASIASANA
Ainejärjestölehti Asiasana ilmestyy neljä kertaa vuodessa ilman tarkasti etukäteen määriteltyjä
aikatauluja. Lehden tarkoitus on tarjota tasapuolisesti asia- ja viihdesisältöä sekä tieteenalaan ja
opiskelijaelämään liittyvää uutisointia. Keskeinen osa Asiasanaa on myös perinteinen
Tekstaripalsta, jota pidetään edelleen aktiivisena. Lehden toimittamisesta vastasi päätoimittajan
ohjaama toimitustiimi, joka kokoustaa vähintään neljä kertaa vuodessa. Asiasana on ilmestynyt
vuodesta 1974.
Asiasanan toimitustiimi kävi läpi merkittäviä rakenteellisia muutoksia kuluneen kauden aikana.
Edellisellä toimikaudella tehtyjä päätöksiä seuraten Asiasanan taitto siirrettiin toimitustiimin
sisäiseksi tehtäväksi vuonna 2019. Lisäksi Asiasanalle nimettiin päätoimittaja, joka on
päävastuussa lehdestä, toimitustiimin toiminnasta sekä siitä, millaista sisältöä lehteen tuotetaan.
Toimitustiimin koko oli kuluneella toimikaudella päätoimittaja + 6, joista yksi toimi Asiasanan
taittajana. Tiimi koostui pääasiassa toimittajan pestiin hakeneista toimihenkilöistä. Toimitustiimin
uudenlainen kokoonpano tuotti tulosta, ja vastaavaa mallia suositellaan käytettäväksi myös
tulevilla toimikausilla.
Asiasanaa ilmestyi toimintakauden aikana neljä numeroa. Lisäksi alkuvuodesta julkaistiin
vuoden 2018 numerot 3 ja 4, jotka olivat myöhässä toimitustiimistä riippumattomista syistä. 3.
numeron sisällöstä vastasi vuoden 2018 toimitustiimi, 4. numeron sisällöstä taas vuoden 2019
tiimi. Toimitustiimin aiempaa järjestäytyneempi rakenne ja toiminta mahdollisti nopeamman
työnteon ja aikataulussa pysymisen ylimääräisen numeron aiheuttamasta lisätyöstä huolimatta.
Kaudella 2018 tehdyn päätöksen mukaisesti numeroita pyrittiin edelleen rakentamaan tiettyjen
teemojen ympärille. Vuonna 2019 teemoja olivat ympäristö ja opiskelijaelämä, ja numero 2/2019
oli perinteinen fuksinumero, joka jaettiin syksyn fukseille tutustumiskirjeen mukana.
Huomionarvoista on myös se, että lehden asiapitoisuudesta huolehdittiin toimikaudella 2019
aiempaa paremmin ja tästä saatiin positiivista palautetta jäsenistöltä. Toimitustiimin lisäksi muun
muassa tuutorivastaavat ja fuksit osallistuivat lehtijuttujen kirjoittamiseen. Myös muut UDK:n
opiskelijat ja alumnit osallistuivat lehden sisällön tuottamiseen.
Vuoden 2019 aikana Asiasanan tilaustapoja uudistettiin ja mahdollistettiin laskutustavaksi
sähköpostilasku. Tällä pyrittiin UDK:n arvojen mukaisesti ekologisempaan tapaan toimittaa
laskut tilaajille, sekä samalla pienentämään postikuluja laskutuksen osalta.UDK:n hallitus päätti
säilyttää Asiasanan hinnat ennallaan vuodelle 2020, sillä niitä oltiin juuri korotettu vuoden 2019
alusta.
Vuoden 2019 loppupuolella käynnistettiin myös Asiasanan digitointiprojekti, jonka tarkoituksena
on saattaa digitaaliseen muotoon aiemmin julkaistut lehdet. Digitoinnilla pyritään varmistamaan

aikaisempien numeroiden säilyvyys ja mahdollistaa niiden julkaisu jäsenistölle. Digitointi
aloitettiin Asiasanan ensimmäisestä julkaisuvuodesta 1974.

TAPAHTUMAT
Hallitukseen nimettiin kolme tapahtumavastaavaa, jotka hoitivat tapahtumien tiedotuksen ja
sopivat keskenään työnjaosta. Lisäksi valittiin viisi tapahtumatoimihenkilöä, jotka osallistuivat
tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Tapahtumatiimi kokoontui pääsääntöisesti kerran
kuussa suunnittelemaan tulevia tapahtumia.
Kaudella 2019 UDK on järjestänyt jäsenilleen monipuolista virkistystoimintaa viikoittain lukuun
ottamatta kesäkuukausia ja jouluviikkoja. Virkistys- ja tapahtumatoimintaa on järjestetty
kulttuurin, koulutuksen, urheilun, ympäristöasioiden ja viihdetapahtumien saroilla kyseisten
osa-alueiden vastaavien sekä erillisten tiimien järjestämänä.
Kaikki UDK:n tapahtumat ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Osallistumiskynnys
pidetään aina mahdollisimman matalana, jotta tapahtumiin osallistuminen olisi aktiivista ja
ainejärjestön jäsenistöä osallistavaa.
Tapahtumista tiedottaminen toteutettiin ajankohtaisesti suomeksi ja englanniksi viikottaisella
tapahtumauutiskirjeellä virallisen sähköpostilistan kautta sekä UDK:n Facebook-ryhmässä
tapahtumia edeltävinä päivinä. Tapahtumien tiedotuksessa tuodaan aina selvästi ilmi milloin,
missä ja minkälainen tapahtuma on, sekä tapahtuman mahdollinen maksullisuus.
Tapahtumakuvauksiin on myös aina liitetty yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, mikäli
tapahtumaan liittyviä kysymyksiä ilmenee. Vuoden 2019 lopussa otettiin myös käyttöön
Telegramiin tapahtumatiedotuskanava, jonne lähetetään uutiskirjeet sekä tiedotetaan
tapahtumista. Telegram-kanavan käyttöoikeus on vain tapahtumavastaavilla, mutta
seuraaminen on mahdollista kaikille.
Tapahtumista päivitettiin kuulumisia seuraajille UDK:n Instagram-tilin välityksellä. Spontaanisti
järjestetyistä tapahtumista tiedotettiin myös erikseen sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä.
Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että fuksit pääsevät mukaan ainejärjestön toimintaan
myös alkusyksyn fuksitapahtumien jälkeen mm. kannustamalla ja kysymällä fukseja mukaan
tapahtumiin sekä tiedottamalla tapahtumista erikseen myös fuksien viestintäkanavilla
(Facebook-ryhmä, fuksilista, WhatsApp-ryhmä).
UDK:n vappuviikot järjestettiin jälleen keväällä 2019, ja ensimmäistä kertaa järjestettiin myös
Dildobingo, jossa oli yli 500 osallistujaa ja joka voitti TREY:n Vuoden Tapahtuma -palkinnon.
Tapahtuman suosion vuoksi Dildobingo järjestetään uudestaan vuonna 2020 ja todennäköisesti
myös tulevina vuosina.
UDK:lla on paljon erilaisia perinteeksi muodostuneita tapahtumia kuukausittain sekä vuosittain.
Näitä ovat esimerkiksi Kintulammen mökkireissut, tutustumisbileet, halloween, pikkujoulut sekä
yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat työelämätapahtumat. Perinteiset aj-kahvit

muutettiin vuonna 2019 Pinni B:n Olohuoneessa järjestettäviksi UDKahveiksi kasvaneen
jäsenmäärän takia.
Alkoholittomat tapahtumat (mm. ainejärjestökahvit sekä koulutus-, kulttuuri- ja
liikuntatapahtumat) kuuluvat olennaisena osana yhdistyksen toimintaan. Viihdetapahtumien
yhteydessä on painotettu sitä, että alkoholinkäyttö ei ole edellytys osallistumiselle. Ainejärjestön
sponsoroimissa bileissä, kuten tutustumisbileissä, varmistamme aina, että tarjolla on sekä
alkoholillisen lisäksi alkoholitonta juotavaa. Huomioimme myös erityisruokavaliot ja allergiat jo
tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä.
Tapahtumia pyrittiin järjestämään myös yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Tällaisia
tapahtumia olivat esimerkiksi hääsitsit ja muut tapahtumat Luupin kanssa sekä Vihersitsit
Staabin, Iltakoulun, Mentorin, ITUn, TAMPIOn ja YKIn kanssa. Yhteistyötä tullaan jatkamaan
Vihersitsien osalta myös vuonna 2020. Yhteistyötä tehtiin Kumulan kanssa
työelämätapahtuman merkeissä.
Vastaavien ja etukäteen sovittujen järjestäjätiimien lisäksi (esimerkiksi fuksit järjestivät perinteen
mukaisesti pikkujoulut) oli tapahtumien järjestämisessä mukana ilahduttavan moni UDKlainen.
Tapahtumia toteutettiin sekä spontaanisti että perustamalla tapahtumaa varten oma
suunnittelutiimi, kuten sitsien tapauksessa.
UDK kannustaa opiskelijoita järjestämään tapahtumia, koska uskomme että yhdessä tekeminen
kehittää opiskelijoiden vuorovaikutusta ja tiimityöskentelytaitoja. Mitä enemmän on ihmisiä
tekemässä, sitä helpompaa on tarjota jokaiselle jotain. Tapahtumien järjestämistä kannustetaan
muun muassa sillä, että siitä on tehty helppoa. Sähköpostilistalle voi lähettää omia tapahtumia
tai tapahtumatiimille voi ehdottaa tapahtumia, sekä kuka tahansa jäsen voi liittyä
tapahtumatiimiin kehittämään tapahtumia tapahtumavastaavien kanssa.
Kaikki tapahtumat tuli kirjata lyhyesti jälkikäteen erilliseen raporttiin osallistujamäärineen sekä
tarvittavine lisätietoineen, jotta tapahtumien suunnittelu, toteuttaminen ja ennakointi olisi
vaivattomampaa myös jatkossa.

KULTTUURITAPAHTUMAT
UDK:n kulttuuritapahtumista vastasi vuonna 2019 hallituksen kulttuurivastaava.
Kulttuuritapahtumia järjestettiin joka kuukausi, ja perinteikkäimpiä niistä olivat museovierailut
sekä “Tänään kahville” -tapahtumat, joiden tarkoituksena on tutustuttaa udklaiset
tamperelaiseen kahvilakulttuuriin. Vappuviikoilla järjestettiin perinteinen munkkilenkki.
Suuremman kokoluokan budjettia kuluttavaa kulttuuritapahtumaa (esim. teatterivierailua) ei
järjestetty kaudella 2019.
Kulttuurivastaava tekee tiivistä yhteistyötä tapahtumavastaavien ja tapahtumatiimin kanssa.
Kulttuuritapahtumista tiedotettiin UDK:n tapahtumakirjeessä ja Facebook-ryhmässä sekä

Telegramin tapahtumatiedotuskanavalla. Lisäksi kaudella 2019 otettiin käyttöön kulttuuritärpit,
jotka julkaistiin viikottaisessa tapahtumakirjeessä omana osionaan.

LIIKUNTATAPAHTUMAT
UDK:n hallituksen liikuntavastaava vastaa liikuntatoiminnastamme ja järjestää säännöllisesti
liikuntatapahtumia jäsenistölle. Liikuntatapahtumia järjestettäessä pyritään ottamaan huomioon
kaikentasoiset liikkujat järjestämällä mahdollisimman monipuolisia liikuntatapahtumia, kuten
luistelu-, pihapeli-, pulkkamäki-, kyykkä- ja kävelytapahtumia. Liikuntatapahtumia järjestettiin
vuonna 2019 viikoittain.
Liikuntatapahtumat suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä tapahtumavastaavien ja tapahtumatiimin
kanssa. Kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa. Liikuntatapahtumista tiedotettiin
tapahtumakirjeen välityksellä UDK:n sähköpostilistalla sekä Facebook-ryhmässä.
UDK:n, Cortexin ja Luupin yhteinen liikuntavuoro järjestettiin viikottain, joihin halukkaat
Sportunin liikuntamaksun maksaneet udklaiset voivat osallistua. Muutoin liikuntatapahtumat
pyrittiin pitämään ilmaisina tai niiden jäsenkohtaista osallistumismaksua laskettiin UDK:n
liikuntabudjetin avulla. Kaudella 2019 järjestettiin esimerkiksi kokeilukerta powerfutikseen.
UDK:lla on oma liikuntakerho, Sulkapiiri, joka kokoontui pelaamaan sulkapalloa Atalpan tiloihin
säännöllisin väliajoin myös vuonna 2019.

PELITAPAHTUMAT
UDK:n hallituksen pelivastaava järjesti muutamia pelitapahtumia sekä välitti tietoa udklaisille
muiden tahojen, kuten Akateemisten pelaajien, järjestämistä pelitapahtumista. Erityisen
suosittuja pelivastaavan järjestämiä tapahtumia olivat lautapeli-illat, joita järjestettiin pääasiassa
yliopiston tiloissa. Pelitapahtumista tiedotettiin tapahtumakirjeellä sekä UDK:n
Facebook-ryhmässä.

EKSKURSIOT
UDK järjesti 3.-4.4.2019 poikkitieteellisen HEXCU2019-ekskursion Helsinkiin ja Tallinnaan
Teema ry:n sekä Index ry:n kanssa. Ekskursiolle osallistui yli 60 opiskelijaa. Ekskursion
ohjelmaan kuului vierailut Eduskunnan kirjastossa, Oodi-kirjastossa ja Kansallisarkistossa, sekä
risteily Tallinnaan.
Ekskursion suunnittelu aloitettiin helmikuussa 2019 vierailukohteiden ja yhteistyökumppanien
kartoittamisella. Yli 100 lähetetyn sähköpostin jälkeen kasassa oli 13 sponsoria, ja kaikille
osallistujille kattava goodie bag täynnä matkaevästä. Osallistujat saivat muistoksi myös
HEXCU2019-haalarimerkit. Ekskursion kuluja katettiin osaksi TREYn projektituella, jota

myönnettiin UDK:lle 200 euroa. Yhteistyökumppaneita muistettiin ekskursion jälkeen
kiitosviestein ja loppuvuodesta joulukortein.
Kauden 2019 toinen ekskursio, risteilyekskursio RIXCU2019, toteutettiin 6.-7.10.2019. Tällä
kerralla ekskursiolla ei ollut vierailukohteita eikä sponsoreita. Ekskursiobudjetilla osallistujille
kasattiin pienet selviytymispaketit matkalle.

VUOSIJUHLASITSIT
UDK:n 51-vuotisvuosijuhlia varten perustettiin vuosijuhlatiimi, joka vastasi juhlien suunnittelusta,
järjestämisestä sekä sponsoreiden hankinnasta. Vuosijuhlat järjestettiin 26.-27.10.2019, ja
juhlien ohjelmaan kuuluivat lauantain sitsit Laulumajassa sekä sunnuntain silliaamiainen
Domus-klubilla. Vuosijuhliin osallistui 67 henkilöä, joihin lukeutui opiskelijoita, alumneja sekä
kutsuvieraita.
Vuosijuhlia varten hankittiin UDK:n edustuslakana, jota tullaan käyttämään myös myöhemmissä
tapahtumissa. Lisäksi tapahtumaa varten hankittiin vuosijuhlahaalarimerkit. Juhlissa myös
myytiin myös ensimmäistä kertaa UDK:n laulukirjaa.
UDK:n vuosijuhlasitsien kohtuullisen hinnan mahdollistivat erilaiset sponsorit, jotka saivat
näkyvyyttä sekä Asiasanassa että UDK:n sosiaalisen median kanavilla. Jatkoja vietettiin
Kaijakassa, joka tarjosi sisäänpääsyn halvemmalla kuin normaalisti viikonloppuisin sekä
opiskelijahintaisia juomia. Silliaamiaisella oli hävikkiteema eli suurin osa tarjoiluista toteutettiin
sponsorikauppojen lahjoittamien hävikkiruokien avulla.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Vuonna 2019 tehtiin kaksi uutta lisätalousarviota, joissa pyrittiin käyttämään edellisiltä vuosilta
jäänyttä voittoa, ottamaan huomioon suuremman jäsenmäärän tuomat tulot ja menot sekä
kohdistamaan uusista tulolähteistä syntyneet tulot, kuten valmennusiltapäivästä. Vaikka
lisätalousarvioita tehtiin useampi, budjeteista syntyi kuitenkin melko paljon yli- ja alijäämää,
jolloin ylijäämät kohdistettiin korvaamaan tulojen alijäämästä ja menojen ylityksistä aiheutuneita
kuluja.
Huomattavia eroja vuoden 2019 toteutuneissa budjeteissa talousarvioon verrattuna oli muun
muassa asiasanan paino- ja positituskuluissa, tapahtumakuluissa, taide- ja liikuntakuluissa,
retkikuluissa, ainejärjestön kahvikuluissa, pankin palvelumaksuissa johtuen pankin vaihdosta,
haalarimerkkikuluissa, laulukirjakuluissa, pipojen tuloissa, TREY-avustuksessa, varainkeruussa,
haalarimainostuloissa, Kumulan jäsenhaasteessa sekä laulukirjojen tuloissa. Monet erot
johtuivat odottamattomista tuloista, kuten TREY-avustuksen odotettua suuremmasta summasta
sekä myynin vähäisyydestä pipojen ja laulukirjojen kohdalla. Lisäksi osa tuloista jäi kokonaan
saamatta, kuten varainkeruun ja Kumulan jäsenhaasteen tulot.
Suurien budjettieroavaisuuksien estämisen vuoksi vuoden 2020 talousarvio on tehty vuoden
2019 toteutuneita budjetteja mukaillen. Lisäksi vuoden 2020 talousarviossa on eroteltu
tarkemmin erilaisia menoryhmiä, kuten esimerkiksi erilaiset tapahtumamenot budjettien
seuraamisen ja noudattamisen helpottamiseksi. Tietyt tulot ja menot on myös lisätty vuoden
2020 talousarviolle, kuten sitsitulot ja -menot. Erilaisia tulo- ja menotilejä luotiin ennakoivasti jo
vuoden 2019 kirjanpitoon helpottamaan niiden seuraamista.
Vuonna 2019 ainejärjestön pankki vaihdettiin POP Pankin hintojen nousun takia Danske
Bankiin. Vaihdosta aiheutui ylimääräisiä kuluja, jotka korvattiin ainejärjestökahvien ja
haalareiden budjettiylijäämillä. Pankin vaihdon yhteydessä hankittiin myös ainejärjestön
pankkikortti, joka on ainoastaan talousvastaavan käytössä.
Tuotteiden ostamisen ja myymisen sekä jäsenyyden maksamisen ja tapahtumalippujen
hankkimisen helpottamiseksi vuonna 2019 hankittiin MobilePay tuotteiden myymistä varten ja
kide.app jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenyyksien myymiseen sekä tapahtumien ja niiden lippujen
luomiseen ja myymiseen. Kide.appin myötä luovuttiin myös jäsenyyden maksamisesta suoraan
pankkitilille eli jatkossa kaikki jäsenet rekisteröityvät suoraan kide.appin jäsenrekisteriin
jäsenyyden oston myötä. Kyseisiä palveluja on tarkoitus käyttää myös seuraavina vuosina.
Palvelujen pääyhteyshenkilö on talousvastaava, ja lisäksi kide.appin kide.adminiin voi lisätä
muita käyttäjiä hallituksesta ja toimihenkilöistä.
Varastokirjanpito päivitettiin vuonna 2019 helpottamaan varastotilanteen seuraamista. Kyseistä
varastokirjanpitomallia on tarkoitus ylläpitää myös vuonna 2020. Lisäksi kirjanpitoon tehtiin
varastoon liittyen muutos; vanhojen varastotilen arvot nollattiin ja siirrettiin uudelle Varasto-tilille,

johon kirjataan koko varaston arvo aina tilinpäätöksen yhteydessä. Eri tuotteiden määrät ja arvot
selviävät jatkossa varastokirjanpidosta. Kassalistaa päivitettiin myös lisäämällä siihen
maksutapa-sarake, mikä helpottaa käteiskassan saldon seuraamista.
Vuonna 2019 hankittiin Kespron tukkukortti isompien tapahtumien hankintoja varten. Tukkukortti
on ainoastaan talousvastaavan käytössä.

HANKINNAT
UDK:n budjetin ylijäämällä korvattiin eri menobudjettien ylityksistä sekä tulobudjettien tappioista
aiheutuneita kuluja. Lisäksi ylijäämällä hankittiin jäsenistön käyttöön muun muassa kyykkäsetit
ja niiden säilytyslaatikot, kannettava kaiutin, lautapelejä, siivoustarvikkeita ja pulkka. Ylijäämiä
myös kohdistettiin ensi vuoden budjettiin ja menoihin, ja vuonna 2019 vuokrattiin muun muassa
vuoden 2020 kyykkäsauna ja vappusauna. Lisäksi vuoden 2020 fuksimerkkeihin budjetoitiin
rahaa, ja niiden hankinta tapahtuu vuoden 2020 puolella.
Vuonna 2019 hankittiin uusia haalarimerkkejä, kuten uudet logohaalarimerkit,
vuosijuhlahaalarimerkit, excursiomerkit, dildobingomerkit sekä muita haalarimerkkejä.
Haalarimerkkien myynti jatkuu kaudella 2020. Vuosijuhlasitseillä 2019 julkaistiin UDK:n
ensimmäinen painettu laulukirja, jota myydään jäsenistölle myös kaudella 2020. Vuosijuhlien
yhteydessä hankittiin myös UDK:n edustuslakana. Keväällä 2019 painatettiin UDK-pipot, joita
myydään jäsenistölle myös kaudella 2020. Keväällä 2020 jäsenistölle annetaan mahdollisuus
tilata myös UDK-huppari sekä UDK-vyö.

EKOLOGISUUS
Ympäristövastaavan toimenkuvaan kuuluu kaikki ympäristöön ja ekologisuuteen liittyvät
kysymykset. Toimi sisälsi myös yleisesti ympäristöasioiden seuraamista ja asioista
tiedottamista. Tampereen yliopisto ei vuonna 2019 ollut Reilun kaupan yliopisto, joten
ympäristövastaaville ei ollut erillistä sähköpostilistaa.
Vuonna 2019 ympäristövastaavan toiminta koostui enimmäkseen tapahtumatiedotuksesta sekä
Ekoistit – UDK:n kirppari- ja ekoryhmä -Facebook-ryhmän ylläpidosta. Ryhmässä jäsenet voivat
ostaa ja myydä tavaroita, jakaa ympäristöaiheista sisältöä ja tiedottaa ympäristöaiheisista
uutisista ja tapahtumista. Ryhmään jaettiin linkkejä esimerkiksi kestävän kehityksen luennoista
tai erilaisista kierrätystapahtumista.
Kaudella 2019 UDK sitoutui edelleen edistämään Reilua kauppaa toiminnassaan. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että UDK:n tilaisuuksissa on käytössä Reilun kaupan tai muun vastaavan
eettisen kaupan sertifikaatin kahvia ja teetä sekä mahdollisuuksien mukaan myös muita eettisen
kaupan tuotteita. Reilun kaupan sitoumus tarkoittaa myös, että kerromme Reilusta kaupasta
tapahtumissamme ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan lukuvuoden aikana järjestettäviin
Reilun kaupan tapahtumiin. Kaudella 2019 aj-tilaan tilattiin uutta materiaalia Reilu kauppa ry:ltä.
Kaudella 2019 UDK loi ympäristösuunnitelman, joka luo vahvat suuntaviivat ekologisen
ainejärjestön toiminnalle. Suunnitelman mukaisesti UDK huolehtii jatkossakin aj-tilan
ekologisuudesta ja jätteiden oikeaoppisesta kierrätyksestä, pyrkii vähentämään ruokahävikkiä ja
kertakäyttöastioiden käyttöä tapahtumissaan ja kehittää käytäntöjään edelleen ekologisemmiksi.
Kaudella 2019 UDK haastoi opettajat ja henkilökunnan Ilmastoveivi-haasteeseen, jossa
kannustettiin toimijoita konkreettisiin ilmastotekoihin. UDK osallistui Ilmastoveiviin parantamalla
ainejärjestötilan kierrätysjärjestelmää, minimoimalla tapahtumien ruokahävikkiä, kehittämällä
ympäristösuunnitelman, vähentämällä kertakäyttöastioiden määrää ja kannustamalla
jäsenistöään osallistumaan ilmastolakkoon.

YHDENVERTAISUUS
UDK:n hallituksen yhdenvertaisuusvastaava on vastuussa UDK:n tapahtumiin ja toimintaan
liittyvistä yhdenvertaisuusasioista ja -kysymyksistä. Vuoden 2019 aikana
yhdenvertaisuusvastaava laati yhdessä hallituksen kanssa UDK:lle
yhdenvertaisuussuunnitelman ja häirintäohjesäännön. UDK:n verkkosivuille lisättiin
häirintälomake, jonka kautta jäsenistö voi ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista tai häirinnästä
hallituksen yhdenvertaisuusvastaavalle anonyymisti tai halutessaan yhteystiedoillaan. Lomake
osoittautui matalan kynnyksen yhteydenottokanavaksi ja sen käyttöä jatketaan myös tulevalla
hallituskaudella.
Yhdenvertaisuudesta pidettiin huolta myös tapahtumien esteettömyyden muodossa.
Tapahtumissa huomioitiin aktiivisesti myös erityisruokavaliot otettiin ja esimerkiksi sitseillä UDK
noudatti TREY:n ohjeistusta yhdenvertaisesta sitsaamisesta. Mikäli UDK tarjosi tapahtumissa
juotavaa, oli tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto eikä missään ainejärjestön tapahtumassa
jäsenistöltä edellytetä alkoholin käyttöä.
Yhdenvertaisuus on UDK:n perusarvo, joka läpileikkaa kaikkea toimintaa. Yhdenvertaisuus
tulee korostumaan ainejärjestön toiminnassa myös vuonna 2020. Hallituksen
yhdenvertaisuusvastaava huolehtii yhdenvertaisuussuunnitelman ja häirintäohjesäännön
ajantasaisuudesta ja kertoo merkittävimmät huomiot toimintakertomuksessa.

