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TOIMINTA KAUDELLA 2016
Ainejärjestö UDK ry on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen
median opiskelijoiden ainejärjestö, joka järjestää opintoihin ja vapaa-ajanviettoon liittyvää
toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä toimimaan
opiskelijoiden etujärjestönä.
Toiminnassa
noudatettavat
periaatteet
ovat
avoimuus,
tasa-arvo
sekä
ympäristönäkökulmien huomiointi. Näihin toimintasuunnitelmaan kirjattuihin lähtökohtiin on
toimintakaudella kiinnitetty huomiota muun muassa huolehtimalla tiedottamisen
avoimuudesta ja ajantasaisuudesta, järjestämällä monipuolisesti tapahtumia jäsenistölle
sekä kiinnittämällä huomiota mm. avoimuuteen ja päihteettömyyteen yhdistyksen
tapahtumissa.
Yhdistyksen toimintaa on organisoitu hallituksen jäsenten sekä muiden vapaaehtoisten
voimin. Hallitus on kokoontunut toimintasuunnitelman mukaisesti toimintakaudella noin
kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäkautta. Tapahtumia on pyritty järjestämään
vähintään kerran viikossa kesäkautta lukuun ottamatta.
Toiminta- ja tilikausi jatkuivat vuoden alusta 1.1.2016 vuoden loppuun 31.12.2016 saakka.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
UDK:n toimintaa on kehitetty kaudella 2016 suunnittelemalla UDK:n asiakirjojen arkistointia,
monipuolistamalla tapahtumatoimintaa, lähdetty mukaan kattojärjestön perustamiseen
uudessa tiedekunnassa sekä kehitetty yhteistyötä yksikön kanssa.

Jäsenistöä on rohkaistu osallistumaan tapahtumien ja toiminnan toteuttamiseen sekä
kertomaan mielipiteensä toiminnan kehittämisestä. Ainejärjestötilassa on palautelaatikko.
Verkkosivuilta löytyy myös sähköinen yhteydenottolomake, jonka kautta palautetta voi
antaa. Palautetta kerättiin myös tänä vuonna palautekyselyn kautta sekä jokavuotisella
tuutorointikyselyllä.
Jäsenistöä on aktivoitu toteuttamaan erilaisia tapahtumia tiimitoiminnan avulla ja
ainejärjestön tapahtumissa on ollut hyvin osallistujia. Varsinkin ensimmäisen vuoden
opiskelijat ovat olleet innokkaita osallistumaan tapahtumiin ja järjestämään niitä itse.

OPINTOTOIMINTA JA EDUNVALVONTA
Koulutuspoliittisesti kiinnostavinta viime vuonna on ollut uuden tiedekunnan myötä
perustettavan tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestön suunnittelu. UDK onkin nyt mukana
suunnittelemassa uutta kattojärjestöä, ja sillä on edustaja mukana tätä varten perustetussa
työryhmässä.
Sosiaalipoliittinen vastaava organisoi yhteistyössä Luupin kanssa ständin ja ainejärjestön
edustajat "Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle" -tapahtumaan Tampere-talolle.
UDK on pyrkinyt saamaan edustajat kaikkiin työryhmiin ja kokoonpanoihin, joissa
käsitellään jäsenistöön vaikuttavia asioita. Koulutuspoliittinen vastaava ja tiedekunnan
johtokuntaan valittu UDK:n edustaja ovat pitäneet yhdistyksen hallitusta ja jäseniä ajan
tasalla käsittelyssä olevista asioista. UDK:lla on ollut edustaja myös INFIM:n tutkintoohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä. UDK:n sosiaalipoliittinen vastaava on tiedottanut
opiskelijoita toimialueelleen kuuluvista opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, terveyteen
ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Tuutortoiminta
Ainejärjestön hallituksesta valittiin kaksi tuutorvastaavaa vastaamaan ainejärjestön
tuutoroinnista ja tuutoreiden rekrytoinnista. Tuutoreita oli vastaavat mukaan lukien 15
henkilöä. Kevään aikana tuutorointia suunniteltiin sekä yhteisissä tapaamisissa, että
tuutoreille perustetussa yksityisessä Facebook-ryhmässä. Tuutorit osallistuivat myös Tamyn
tuutorkoulutuksiin. Kevään ja kesän aikana suunniteltiin tapahtumia erityisesti ensimmäisen
periodin ja ensimmäisten viikkojen ajalle. Tapahtumien suunnittelussa nimettiin tuutoreiden
vastuulle omia tapahtumia tasapuolisesti. Keväällä tuutorit myös osallistuivat aktiivisesti
“Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle” -tapahtumaan.
Uusia opiskelijoita oli yhteensä 53, mukaan lukien maisteriopiskelijat. Heidät jaettiin viiteen
eri pienryhmään ja jokaisessa pienryhmässä oli kaksi vastaavaa tuutoria. Koska

maisteriopiskelijoita ei tänä vuonna jaettu omaksi pienryhmäksi, heille perustettiin
Facebook-ryhmä vertaistuen takaamiseksi.
Hyväksymiskirjeen mukana uusille opiskelijoille lähetettiin tervehdyskirje, tuutorien esittely
ja yhteystiedot sekä tietoa ainejärjestöstä. Ennen opintojen alkua tuutorit lähettivät omille
pienryhmilleen vapaamuotoisen sähköpostitervehdyksen. Fukseille perustettiin myös
Facebookiin oma ryhmänsä, ja ensimmäisellä viikolla kerättiin myös halukkaiden
sähköpostiosoitteet fuksien sähköpostilistalle liittämistä varten. Syksyllä ilmestyi myös
ainejärjestölehdestä Asiasanasta oma fuksinumeronsa.
Pienryhmät kokoontuivat ensimmäisten viikkojen aikana kaksi kertaa, ja kolmannella
tapaamisella pienryhmät kokoontuivat jälleen yhteen. Pienryhmien ohella uusille
opiskelijoille oli tarjolla paljon muutakin ohjelmaa ensimmäisten viikkojen aikana, kuten
esimerkiksi
lukujärjestystalkoot,
kampussuunnistus,
kaupunkikierros,
Luupin
sivuainepaneeli sekä vohvelibileet ja muut illanistujaiset. Tapahtumiin oltiin pääosin
tyytyväisiä ja ne koettiin tarpeellisiksi, mutta pienryhmätoimintaa voitaisiin kehittää
seuraaville vuosille. Suurin tapahtumahitti oli tutustumisbileet, joihin osallistui noin 60
henkilöä.
Syksyn edetessä uusia opiskelijoita kannustettiin yhä enemmän osallistumaan ainejärjestön
järjestämään toimintaan. Koko syksyn ajan jatkettiin tuutortoimintaa ja fuksien tapaamisia
esimerkiksi illanistujaisten muodossa. Syksyn lopulla toteutettiin myös tuutoroinnin
palautekysely sähköisesti, ja sitä kautta saatiin arvokasta tietoa tuutortoiminnan
kehittämiseen.

Kv-tuutortoiminta
Syksyllä kansainvälistä INFIM-tutkintoa suorittamaan tuli 11 opiskelijaa. Näistä 3 oli
suomalaisia. 8 opiskelijaa tulivat maisteriohjelmaan ja 2 kandidaatintutkielmaan, sekä yksi
tekemään gradua. Tämän lisäksi tammikuussa saapui 2 opiskelijaa kandidaatin ylempää
tutkintoa varten. Tänä vuonna kv-tuutorointi oli kv-vastaavan hallussa, sekä apua syksyllä
tuli toisista yksiköistä.
Kv-tuutorointi keskittyi orientaatiopäiviin ja niiden ympäristöön, jolloin tulijat toivotettiin
tervetulleiksi, saatettiin uusiin koteihinsa, hoidettiin opiskelijaksi ilmoittautumiset, käytiin
TOASilla ja näytettiin paikkoja kampuksella ja kaupungilla.

Muu opintotoiminta
UDK osallistui Tampereen korkeakoulujen yhteiseen Korkeakoulu opiskelijaksi Tampereelle
-tapahtumaan Tampere-talossa. SIS:n esittelypisteellä esiteltiin tutkinto-ohjelmia ja
ainejärjestöjä lukiolaisille, joille jaettiin tietoa ja esitteitä. Esittelypisteellä UDK:laiset kertoivat
niin kandi- kuin maisteriopintojen monipuolisista vaihtoehdoista ja levittivät tietoisuutta

informaatiotutkimuksen opiskelemisesta. Varsinaisena vetonaulana esittelypisteellä oli
Oculus Rift -vuoristoratasimulaattori. Esittelypistettä pidettiin yhdessä Luupin kanssa.
Opintopiiri on UDK:n järjestämä uusille opiskelijoille suunnattu kurssimuotoinen
vertaisoppimistapahtuma, jonka tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat yliopistoon,
opiskelukäytäntöihin ja muihin opiskelijoihin. Vuonna 2016 opintopiiri kokoontui viisi kertaa
ja tapaamisten yhteydessä käsiteltiin mm. erilaisia opiskelukäytäntöjä ja oppimistaitoja.
Yhtenä tapaamisena toimi UDK:n hallituksen kokous, jossa kokouskäytänteitä ja
päätöksentekoa ainejärjestössä pyrittiin tekemään opiskelijoille tutummaksi. Opintopiiriin
osallistui vuonna 2016 yhteensä 12 opiskelijaa, joka oli viimevuotista suurempi lukumäärä
osallistujia. Kurssipalautteessa nostettiin esille erityisesti työharjoittelijoiden tekemät
esitykset, jotka olivat monen mielestä erittäin mielenkiintoisia.
Ammattijärjestö Kumula ry:n kanssa järjestettiin yhteistyössä työelämätapahtuma
maaliskuun alussa. Yliopistolla kolme puhujaa kertoi kokemuksiaan työelämästä kaikilta
UDK:n aloilta: kirjasto, arkisto ja interaktiivinen media olivat kaikki edustettuina. Ilta jatkui
vapaamuotoisemmin Kumulan esittelyn pohjustamana Koskikeskuksen saunatiloissa.
Toinen työelämä tapahtuma järjestettiin Informaatiopäivien yhteydessä syksyllä Kumulan
kanssa yhteistyössä. Lisäksi paikalle saatiin toisen ammatillisen järjestön, INA:n, edustaja.
Syksyn työeämätapahtuman aiheena oli sosiaalisen median käyttö työelämässä, erityisesti
informaatiotutkimuksen alalla.

BOBCATSSS-konferenssi
Yksi UDK:n perinteistä on osallistua informaatioalan kansainväliseen konferenssiin
BOBCATSSS:iin, joka järjestetään joka vuosi eri maassa. UDK:laiset ovat osallistuneet
vuosittain konferenssiin ja Tampereen yliopisto on ollut yhteistyöyliopistona järjestämässä
BOBCATSSS:ia useita kertoja, viimeksi vuonna 2015. Tampereen yliopiston
informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden työryhmä toimi
yhteistyökumppanina BOBCATSSS 2015 –konferenssissa pääjärjestäjän, Masarykyliopiston kanssa. Konferenssi järjestettiin Brnossa Tšekissä tammikuussa 2015.
Brnon konferenssissa anoimme ja sen jälkeen saimme mahdollisuuden järjestää
BOBCATSSS 2017 Tampereella. Konferenssin järjestäminen on pitkä ja monivaiheinen
prosessi ja se on tarjonnut opiskelijoillemme erittäin arvokasta projektityö- ja
kansainvälistymiskokemusta. UDK:sta erillinen konferenssityöryhmä aloitti vuoden 2017
konferenssin järjestelytyön elokuussa 2015 ja on jatkanut sitä vuoden 2016 aikana.
Vuoden 2016 BOBCATSSS -konferenssiin Lyonissa Ranskassa osallistui 17 UDK:n
jäsentä. Matka-avustusta osallistumiseen saatiin SIS:ltä, Kumulalta, Kirjastonhoitajien
säätiöltä ja TAMY:lta. Matka-avustukset jaettiin osallistujien kesken.

SUHDETOIMINTA
Tiivistä yhteistyötä INFIM:n ja SIS:n kanssa jatkettiin kuluneella toimikaudella. Opiskelijat
osallistuivat kerran kuukaudessa järjestettäville INFIM-kahveille, joilla on käyty läpi
ajankohtaisia asioita puolin ja toisin. Perinteinen henkilökunta vs. ainejärjestö -jalkapalloottelu pelattiin sekä keväällä että syksyllä. Henkilökunnan ja ainejärjestön yhteistyö oli
tiivistä etenkin tuutoroinnin yhteydessä sekä 55 opintopisteen selvitystyötä tehdessä. SIS
myönsi UDK:lle joulukuussa 1000 euron avustuksen. Osa avustuksesta on suunniteltu
käytettävän syksyllä 2018 järjestettävään UDK:n 50-vuotisjuhlaan.
Kuluneella kaudella UDK jatkoi ”INFIMin paras hyvä tyyppi” –henkilökuntapalkinnon
perinnettä, joka jaetaan vuosittain INFIM:n opiskelijoiden kanssa työskentelevälle ja jollain
palkinnon kriteereissä mainitulla tavalla ansioituneelle infimiläiselle. Vuoden 2016
henkilökuntapalkinto julkistetaan ITI-kahveilla tammikuussa 2017.
Ammattijärjestö Kumula ry:n kanssa jatkettiin yhteistyön tekemistä. Kumulan kanssa
järjestettiin työnhaku-ilta ja Kumula tarjosi 20 UDKlaiselle liput Helsingin kirjamessuille.
Kumula myös sponsoroi UDK:n matkaa Lyoniin. Tämän lisäksi UDK osallistui Kumulan
järjestämään jäsenhankintahaasteeseen, josta 20 uuden jäsenen hankinta Kumulalle toi
UDK:lle 500 euroa.
Yhteistyötä Luupin kanssa pidettiin yllä yhteisten liikuntavuorojen sekä yhteisten
tapahtumien (mm. SIS-olympialaiset, videopelisitsit, peli-illat) myötä. UDK:n ja Luupin
yhteinen joukkue Sissit osallistui yösählyyn ja futsal-turnaukseen. UDK:n edustajia kävi
kertomassa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelusta Luupin
sivuainesaunalla syyskuussa.

VIESTINTÄ
UDK:n ensisijainen tiedotuskanava on kaudella 2016 ollut ainejärjestön sähköpostilista
(UDK-lista), jolle kenen tahansa on mahdollista liittyä. UDK-listan kautta on tiedotettu UDK:n
toiminnasta, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiainetta koskevista
uutisista sekä yliopistolta tai yhteistyötahoilta tulevasta viestinnästä. Avoimen UDK-listan
lisäksi on olemassa sähköpostilistat hallitukselle, tapahtumatiimille, ainejärjestölehti
Asiasanan parissa työskenteleville henkilöille, tuutoreille sekä fukseille. Sähköpostilistoja
hallinnoi kauden aikana webmaster.

Hallituskauden
aikana
tapahtumien
tiedottamisessa
tapahtumakirjettä, johon kootaan seuraavan viikon tapahtumat.

käytetään

viikoittaista

Käytössä on myös Google Calendar -alustalla toimiva tapahtumakalenteri, joka on esillä
yhdistyksen verkkosivuilla. Tapahtumakalenterin rooli on tukea viikkokirjeen koostamista ja
toimia jäsenille helppona tapana saada kokonaiskuva tulevista tapahtumista.
Ainejärjestön verkkosivuilla on tiedotettu automaattisesti informaatiotutkimuksen ja
interaktiivisen median oppiaineen verkkosivuillaan julkaisemat ajankohtaiset uutiset.
Ainejärjestön sivuilta löytyvät myös ainejärjestön tekemisiin ja tapahtumiin liittyvät
ajankohtaiset ilmoitukset tapahtumakalenterin muodossa. Verkkosivuilta löytyy myös tietoa
yhdistyksestä, hallituksesta, tuutortoiminnasta sekä mm. kokousten pöytäkirjat.
Englanninkielistä sisältöä sivuilla ei vielä tällä hetkellä ole.
Epävirallisempia viestintäkanavia ovat UDK:n Facebook-ryhmä sekä IRC-kanava, jotka
toimivat jäsenistön keskinäisinä, vapaamuotoisina keskustelufoorumeina. Facebookin UDKryhmää on hyödynnetty myös ajankohtaisista tapahtumista tiedottamiseen. Kaikista
tapahtumista on tiedotettu kuitenkin myös ensisijaisen viestintäkanavan, UDK-listan kautta.
Some-vastaavan toimesta UDK:n instagram-tilikin on toiminut aktiivisena viestintäkanavana
UDK:n toiminnasta.
Tenttiarkistoon on kauden aikana lisätty muutamia tenttejä. Tenttiarkistoa on ylläpitänyt
webmaster.
Ainejärjestölehti Asiasanaa ilmestyi toimintakauden aikana neljä numeroa. Numero 3/2016
oli perinteinen fuksinumero, joka jaettiin syksyn fukseille. Hallituslaiset osallistuivat lehden
tekemiseen kirjoittamalla vuorollaan hallituspalstalle. Myös muut opiskelijat osallistuivat
lehden sisältöjen tuottamiseen.

TAPAHTUMAT
Kaudella 2016 UDK on järjestänyt jäsenilleen monipuolista virkistystoimintaa viikoittain
lukuun ottamatta kesäkuukausia. Virkistystoimintaa on järjestetty kulttuurin, urheilun,
ympäristöasioiden ja viihdetapahtumien saroilla kyseisten vastaavien sekä tiimien
järjestämänä.
Kaikki UDK:n tapahtumat ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Tapahtumien
tiedottamista pyrittiin tiedottamaan ajankohtaisesti viikottaisella tapahtumauutiskirjeellä sekä
UDK:n Facebook-ryhmässä edeltävinä päivinä. Tapahtumista päivitettiin kuulumisia myös
UDK:n oman instagramin välityksellä. Spontaanisti järjestetyistä tapahtumista tiedotettiin
myös sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä erikseen. 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).
Alkoholittomat tapahtumat (mm. ainejärjestökahvit, 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 alkoholillista että
alkoholitonta juotavaa.
Tapahtumatarjontaa pidettiin monipuolisena ja tapahtumatiimi kehitti uusia tapahtumia ja
teemabileitä kuten kimble-turnaus ja Teekkaribileet. UDK:lla on myös jo paljon perinteeksi
muodostuneita tapahtumia kuukausittain sekä vuosittain. Yleisesti osallistumiskynnys
tapahtumiin pyrittiin pitämään mahdollisimman matalana.
Ainejärjestön viestinnän on oltava välitöntä ja avointa. Kannustamme 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 postata omia tapahtumia tai
tapahtumatiimille voi ehdottaa tapahtumia, sekä kuka tahansa jäsen voi liittyä
tapahtumatiimiin kehittämään tapahtumia tapahtumavastaavien kanssa.

Kulttuuritapahtumat
Kulttuuritiimi aloitti alkuvuodesta kahden hallituslaisen johdosta. Kirjapiiri kokoontui kevään
ajan aktiivisesti kuukausittain, ja muutenkin tapahtumavalikoima pysyi melko lailla entisen
kaltaisena. Mukana kirjapiirissä oli sekä vakiokasvoja että satunnaisia kävijöitä. Kävimme
myös teatterissa keväällä. Toinen kulttuurivastaavista sai oman alan töitä kesken
hallituskauden ja oli tämän vuoksi estynyt lähes täysin olemaan hallitustoiminnassa mukana
syyskaudella. Tästä huolimatta kulttuuritoiminta jatkui aktiivisena. Syksyllä vierailimme
myös museossa ja koitimme elvyttää UDK:n leffakerhon toimintaa.

Liikuntatapahtumat
Liikuntatapahtumat on pyritty pitämään monipuolisina tälläkin toimintakaudella.
Liikuntatapahtumat ovat suunniteltu tiiviissä yhteistyössä tapahtumatiimin tapaamisten
yhteydessä. Kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa. Liikuntatapahtumista tiedottaminen
sujui onnistuneesti, ja tapahtumien osallistujamäärä oli lähes aina kiitettävä.

Liikuntatapahtumien vaihtelevuus on pysynyt monipuolisena, ja erilaisia tapahtumia
järjestettiin kerran kuukaudessa. Edellisenä vuonna perustettu Sulkapiiri toimii edelleen
aktiivisena, ja kerää edelleen aktiivista kävijäkuntaa.
Ainejärjestö Luupin kanssa järjestettiin suuret SIS-olympialaiset Tampereen Ratinan
stadionilla. Olympialaiset keräsivät runsaasti osallistujia molemmista ainejärjestöistä.
Toinen vuoden suuri tapahtuma oli VIP-pesis, jossa UDK sijoittui kuudenneksi.

Viihdetapahtumat
Hallitukseen nimettiin kaksi tapahtumavastaavaa kuten yleensä on tapana.
Tapahtumavastaavat hoitivat itse tiedotusta ja sopivat keskenään työnjaosta.
Tapahtumatiimi kokoontui pääsääntöisesti kerran kuussa suunnittelemaan tulevia
tapahtumia. Syksyllä 2016 toinen tapahtumavastaavista jättäytyi sairaslomalle ja
tapahtumista tiedottaminen siirtyi väliaikaisesti toiselle vapaaehtoiselle hallituksen jäsenelle.
Viihdetapahtumien järjestämisestä syksyn aikana vastasi näin ollen vain yksi henkilö, mutta
tietenkin yhdessä kulttuuri- ja liikuntavastaavan kanssa.
Tapahtumaraportointia jatkettiin tekemällä merkittävistä tapahtumista kattavampi raportti
jälkikäteen ja arkistoimalla se tulevia tapahtumia varten. Kaikki tapahtumat tuli myös kirjata
lyhyesti jälkikäteen erilliseen raporttiin tarvittavine lisätietoineen.
Vastaavien ja etukäteen sovittujen ryhmien lisäksi (esimerkiksi pikkujoulut järjestivät
perinteen mukaisesti fuksit) oli tapahtumien järjestämisessä mukana ilahduttavan moni
udklainen. Tapahtumia toteutettiin sekä spontaanisti että perustamalla tapahtumaa varten
oma suunnittelutiimi, kuten sitsien tapauksessa.
Yhteistyötä tehtiin Kumulan kanssa työelämätapahtuman merkeissä. Suuri osa
tapahtumista oli perinteisiä tai ne noudattivat jokseenkin perinteistä kaavaa. Uutena lisänä
järjestettiin erilaisia teemabileitä, jotka olivat suosittuja. Erityisen suuritöinen oli UDK:n
ikiomat itsenäisyyspäivä-sitsit, joiden järjestämiseen osallistui joukko ahkeria vapaaehtoisia.
Vapun juhlintaa varten järjestettiin vuosittainen piknik, iltatapahtuma sekä silliaamiainen ja
ja perinteiset Kintulammen mökkireissut pidettiin keväällä ja syksyllä.

Sosiaalisen median vastaava
Viime kaudella mukaan otettu Some-vastaavan pesti jatkui kaudella 2016. Somevastaava päivittää UDK:n Instagram-tiliä.

Pelivastaava
Myös viime kaudella mukaan otettu pelivastaavan pesti sai jatkoa kaudella 2016.
Pelivastaava järjesti pelitapahtumia, sekä välitti tietoa UDKlaisille muista pelitapahtumista,
esimerkiksi Akateemisiin pelaajiin liittyen.

Ympäristövastaava ja UDK:n ekotiimi
Ympäristövastaavan toimenkuvaan kuului kaikki ympäristöön-, eläimiin-ja ekologiaan
liittyvät kysymykset. Kauden 2016 ympäristövastaavan toiminta koostui enimmäkseen Gaiasähköpostilistan seuraamisesta ja viestien (ml. tapahtumakutsut) lähettämisestä jälleen
UDK:n sähköpostilistalle sekä tapahtumista tiedottamisesta UDK:n Facebook-ryhmässä.
Monilla tapahtumilla oli oma tapahtumansa Facebookissa ja jotkin vaativat
ennakkoilmoittautumista. Toimi sisälsi myös yleisesti ympäristöasioiden seuraamista ja
asioista tiedottamista lähinnä Facebookissa.
Kautena 2016 UDK sitoutui edistämään Reilua kauppaa toiminnassaan. Käytännössä tämä
tarkoittaa lähinnä sitä, 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 korkeakoulun tapahtumiin.
Ympäristövastaavan yksi mahdollinen tiedotuskanava olisi ollut myös UDK:n ekotiimin
Facebook-ryhmä, jota kuitenkaan ei kovin aktiivisesti käytetty. UDK:n ekotiimille oli luotu
hallituskaudella 2014 Facebook-ryhmä, jonka toiminta on kuitenkin hiipunut kausina 201516, jolloin tiimin puitteissa ei järjestetty yhtäkään tapahtumaa.

Tasa-arvovastaava
Tasa-arvovastaava otti kantaa UDK:n tapahtumiin ja toimintaan liittyvissä tasa-arvoasioissa,
sekä vastasi UDK:n jäsenten kysymyksiin kautensa aikana niin tarvittaessa.

