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Toiminnan periaatteet 

Ainejärjestö 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. UDK ry:n vastuualue tulee laajenemaan kaudella 

2019, jolloin viestinnän monitieteellisen tutkinto-ohjelman mediatutkimuksen 

opintosuunnan edunvalvonta liitetään ainejärjestön toimialaan.  

Kaikessa UDK:n toiminnassa noudatetaan avoimuuden, tasa-arvon ja ekologisuuden 

periaatteita. Ainejärjestön toiminta organisoidaan hallituksen jäsenten sekä muiden 

vapaaehtoisten voimin toimintasuunnitelman ohjaamalla tavalla. Hallitus kokoontuu 

kesäkautta lukuun ottamatta vähintään kerran kuukaudessa.  

Kauden 2019 toiminta pyritään tavalliseen tapaan pitämään monipuolisena ja opiskelijoita 

aktivoivana. Toiminnan suunnittelun apuna käytetään toiminnan vuosikalenteria. 

Toimintasuunnitelma ja hallituksen tehtävät käydään läpi perinteensiirtotilaisuudessa, 

joka järjestetään vanhan ja uuden hallituksen kesken mahdollisimman pian uuden 

hallituksen valinnan jälkeen. Hallitusvastaavan vaihtuessa tarkempi tieto kyseisen pestin 

sisällöstä välitetään eteenpäin hallitustestamenttien avulla. Tällä ja viime kaudella 

järjestetty hallituspaneeli, jossa hallitusvastaavat kertovat tarkemmin pesteistään, 

suositellaan järjestettäväksi myös seuraavalla kaudella. 

Tiedekuntauudistus aiheutti muutoksia ainejärjestön toiminnassa ja mahdollisti yhteistyön 

tulevan tiedekunnan ainejärjestöjen kesken. 2017 kaudella perustettua Vico ry:n 

toimintaa jatketaan yhteistyössä tiedekunnan muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Vico 

ry:n toimintaa lisättäneen tulevaisuudessa. Vuonna 2018 keskusteluissa on ollut sekä 

Luupin että nykyisen Tampereen teknillisen yliopiston sähkötekniikan opiskelijoiden kilta 

Skillan ja tietotekniikan opiskelijoiden kilta TiTen liittyminen Vicoon yliopistojen 

yhdistyessä. Viestintätieteiden tiedekunta lakkaa sellaisenaan olemasta, jolloin 

tiedekunnan nimi ja tutkinto-ohjelmat muuttuvat osittain. Vuodesta 2019 

informaatiotutkimus kuuluu informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan. Tarkoitus 

on, että Vico ry säilyy ja sen toiminta ja toimiala laajenee. Vico ry:n nimi tulee oletettavasti 

muuttumaan ensi vuoden aikana.   

 

Talous 

UDK:n toiminnassa noudatetaan annettua budjettia. Budjetin toteutumista seurataan 

hallituksen kokouksissa vähintään keväällä ja syksyllä talousvastaavan toimesta. 



Jokaisella hallituksen jäsenellä on velvollisuus seurata ainejärjestön budjetin toteutumista 

hallituskauden aikana. 

Vuonna 2019 talousvastaava kilpailuttaa pankkipalveluiden tarjoajat ja valitsee 

ainejärjestön toimintaan sopivimman pankin. Talousvastaava päättää yhdessä 

hallituksen kanssa, suljetaanko UDK:n toinen tili, jota on aiemmin käytetty haalari- ja  

vuosijuhlatilinä.  

 

Tasa-arvo 

UDK ry on ainejärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on yhdistää oppiaineen 

opiskelijoita, ajaa heidän etujaan ja järjestää monipuolista toimintaa jäsenilleen. UDK:n 

tasa-arvovastaava vastaa siitä, että opiskelijoita ja muita jäseniä kohdellaan 

syrjimättömästi yhdenvertaisina ja tasa-arvoisina kaikessa toiminnassa. Tasa-

arvovastaava puuttuu kaikkeen mahdolliseen epäasialliseen käytökseen UDK:n 

toiminnassa ja tapahtumissa. UDK ry noudattaa kaikessa toiminnassaan Tampereen 

ylioppilaskunnan linjauksia yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvon toteutumisesta. 

 

Vuonna 2019 UDK:n verkkosivuille lisätään häirintälomake, jonka avulla jäsenet voivat 

ilmoittaa havainnot epäasiallisesta käytöksestä tai muista seikoista tasa-arvovastaavalle 

anonyymisti tai halutessaan nimellä varustettuna.  

 

Tietosuoja 

Vuoden 2018 hallitus loi UDK:lle tietosuojakäytännöt vastaamaan Euroopan unionin 

yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojakäytännöt otettiin käyttöön välittömästi ja käytännöt 

tulevat olemaan käytössä jatkossakin. UDK:n tietosuojakäytännöt ovat julkisesti 

nähtävissä UDK:n verkkosivuilla ja niitä noudatetaan kaikkien henkilötietojen käsittelyssä. 

Tietosuojakäytäntöjä päivitetään tilannekohtaisesti tarpeen vaatiessa. 

 

Hallituskaudella 2018 UDK:n arkistointisuunnitelma muutettiin 

tiedonhallintasuunnitelmaksi. Tämän suunnitteluun ja toteutukseen nimettiin 

vastuuhenkilö vuonna 2018 ja työtä jatketaan seuraavalla hallituskaudella. Tällä hetkellä 

kaikki edellisen toimintakauden yhdistyksen toimintaan liittyvät dokumentit ovat 

hallituksen Google Drive -kansiossa. Toimikaudella 2019 hallitus tulee siirtämään UDK:n 

vanhan jäsenkortiston digitaaliseen muotoon jäsenrekisteriin. 

 



Opintotoiminta 

Yliopiston hallinnon ja työelämän organisaatioiden työryhmiin ja kokoonpanoihin 

(esimerkiksi COMSin koulutustoimikunta, erilaiset opetusneuvostot) on saatu UDK:n 

edustajia, jotta opiskelijanäkökulma tulisi esiin myös hallinnollisia päätöksiä tehdessä. 

Koulutuspoliittiset vastaavat ja UDK:n opiskelijaedustajat varajäsenineen pitävät 

hallituksen ja yhdistyksen jäsenet ajan tasalla käsittelyssä olevista asioista. 

Lisääntyneiden koulutuspoliittisten tarpeiden takia vuoden 2018 hallitukseen valittiin kaksi 

koulutuspoliittista vastaavaa, jotka yhdessä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa 

muodostivat edunvalvontatiimin. Edunvalvontatiimin tehtävät keskittyvät koulutus- ja 

sosiaalipoliittisista asioista tiedottamiseen. Tämän tiimin kokoonpanoa tuleva hallitus voi 

miettiä järjestäytyessään. 

Opiskelijoiden ammatillista identiteettiä vahvistetaan työelämään liittyvillä tapahtumilla ja 

eri kaupunkeihin suuntautuvilla ekskursioilla, joilla tutustutaan esimerkiksi paikallisiin 

kirjastoihin, arkistoihin ja informaatioalan järjestöihin. Kauden 2019 aikana pyritään 

järjestämään ekskursio Tampereen ulkopuolelle jai työelämään tutustuttavia tapahtumia.  

Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin perustuu ainejärjestön osalta 

tuutoritoimintaan, jonka toteuttamiseksi hallitus nimeää vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt 

valitsevat lopputalvesta itselleen tuutoritiimin. 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. 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että fuksit saadaan mukaan ainejärjestön 

toimintaan ja tapahtumiin syksyn mittaan. Fukseille pyritään fuksiviikoilla järjestämään 

aiempaa enemmän tapahtumia myös UDK:n aikaisempien vuosikurssien opiskelijoiden 

kanssa. 

Tutkinto-ohjelman ja ainejärjestön yhteistyönä pyritään jälleen järjestämään valinnainen 

Opintopiiri-kurssi, joka tukee uusien opiskelijoiden totuttautumista yliopistomaailmaan ja 

opiskelukäytäntöihin.  

Kv-tuutoreiden toiminnassa kiinnitetään huomiota kansainvälisten opiskelijoiden 

integroitumiseen suomalaiseen yliopistoelämään sekä pyritään järjestämään enemmän 

tapahtumia vaihto-opiskelijoille. Vaihto-opiskelijoille ja muille opiskelijoille järjestetään 

myös yhteisiä tapahtumia. Myös yhteistyötä eri ainejärjestöjen, kuten Luupin ja 

tiedekunnan muiden ainejärjestöjen,  kv-toimijoiden kanssa pyritään kehittämään. 

Kansainvälistä viestintää kehitetään tapahtumien ja informaatiotutkimuksen yleisen 



tiedotuksen osalta.  Kv-tuutoroinnista vastaa hallituksen kv-vastaava. Kv-vastaava 

rekrytoi kv-tuutorit avukseen tuutorointiin syksylle ja keväälle. 

 

Asiasana 

Ainejärjestölehti Asiasanaa julkaistaan tulevalla toimintakaudella neljä numeroa. Lehden 

sisältö on tarkoitus pitää monipuolisena kertoen sekä opiskelijoiden arjesta ja juhlasta 

että opiskeluun ja alaan liittyvistä muutoksista ja ilmiöistä niin yliopiston sisällä kuin 

ulkopuolellakin. Lehden toimittamisesta on vastuussa Asiasanan toimitustiimi ja 

postittamisesta Asiasanan postitusvastaava.  

Ainejärjestölehti Asiasanaa uudistettiin kaudella 2017 ja kehitystyötä jatkettiin kuluneella 

kaudella. Kehitystä jatketaan edelleen vuonna 2019. Tarkoituksena oli tällä kaudella 

aloittaa Asiasanan numeroiden digitointi ja arkistointi UDK:n verkkosivuille. Tätä ei 

valitettavasti kyseinen hallitus ehtinyt toteuttaa, joten vastuu suunnittelusta siirtyy vuoden 

2019 hallitukselle. Asiasanan mahdollisesta päivittämisestä myös sähköiseen muotoon 

tullaan keskustelemaan. Lehden painosmäärään tullaan kiinnittämään huomiota myös 

tulevan kauden aikana, jotta ylimääräisiä numeroita ei kerry liikaa. Asiasanan tilaus 

laskutetaan tilaajilta vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana.  

Hallituskaudella 2019 pohditaan mahdollisuutta ja tarvetta perustaa erillinen 

Asiasanatiimi, jonka toimintaa valvoisi erikseen päätoimittajaksi nimitettävä henkilö 

Asiasanan toimitusvastaavien joukosta. Asiasanan toimitustiimiläiset voivat olla 

hallituksen ulkopuolisia henkilöitä, jos kauden 2019 toimitustiimi niin päättää. 

Päätöksestä tulee raportoida hallitukselle ajoissa.  

Viestintä 

Kaudella 2018 UDK ry:lle luotiin viestintäsuunnitelma, jonka sisältämää 

viestintästrategiaa käytetään apuna viestinnän toteuttamisessa ja sitä päivitetään tarpeen 

mukaan. UDK:n ensisijainen tiedotuskanava on ainejärjestön sähköpostilista (UDK-lista), 

jolla tiedotetaan UDK:n toiminnasta, informaatiotutkimusta koskevista uutisista sekä 

yliopistolta tai yhteistyötahoilta tulevasta viestinnästä. Toissijaisena tiedotuskanavana 

käytetään Facebook-ryhmää, jota on käytetty muun muassa tapahtumatiedotuksessa ja 

keskustelukanavana. Toimivaksi viestintäkanavaksi on osoittautunut tapahtumakirje, 

johon on koottu viikoittain tulevan viikon ohjelma. Tapahtumakirje tullaan lähettämään 

jatkossakin ja sen lähettämisestä vastaavat yhdistyksen nimittämät tapahtumavastaavat. 

Kaudella 2018 tapahtumakirje lähetettiin myös englanninkielisenä ja samaa 

toimintatapaa tullaan noudattamaan seuraavallakin kaudella. 

  



Ainejärjestön verkkosivut jatkavat oleellisena osana ainejärjestön viestintää. Verkkosivuja 

pyritään ylläpitämään ja täydentämään säännöllisesti. Tulevat UDK:n järjestämät 

tapahtumat lisätään yhdistyksen nettisivujen tapahtumakalenteriin. Tulevalla 

toimintakaudella nettisivujen sisältö käydään läpi ja sivuille lisätään tärkeimmät tiedot 

myös englanniksi. Ainejärjestön tenttiarkisto on havaittu hyödylliseksi ja käytetyksi 

palveluksi. Tenttiarkiston ajantasaisuutta pyritään parantamaan ja sisältöä laajentamaan. 

 

UDK:lle luotua julkista Facebook-sivua pyritään myös päivittämään tulevilla kausilla. 

UDK:n suljettua Facebook-ryhmää tullaan edelleen käyttämään jäsentenväliseen 

viestintään sekä tapahtumatiedotukseen. Facebook-ryhmässä jaetaan myös alan 

ajankohtaisia uutisia sekä työpaikkailmoituksia niin opiskelijoiden, henkilökunnan kuin 

alumnienkin toimesta. 

 

Sosiaalisen median vastaava hoitaa UDK:n Instagram-tilin päivittämisen. Hän voi myös 

halutessaan laajentaa muihin sosiaalisen median palveluihin. UDK:n Facebook-sivun ja 

-ryhmän ylläpito-oikeudet annetaan kaikille hallituksen jäsenille.  

 

Suhdetoiminta 

Vuoden 2018 hallitus lisäsi hallitusvastuisiin yhteistyövastaavan edellisen kauden 

suunnitelman mukaisesti. Yhteistyövastaavan tehtävänä on nimensä mukaisesti 

yhteyksien ylläpitäminen ja luominen muihin opiskelijajärjestöihin, sekä erilaisiin työ- ja 

ammattiyhdistyksiin. Yhteistyövastaava voi myös vastata BOBCATSSS-matkojen 

rahoituksista. Yhteistyövastaava toimii yhteistyössä vähintään puheenjohtajan kanssa. 

Yhteistyövastaava suositellaan pidettävän osana hallituksen toimintaa tulevanakin 

kautena. Vuoden 2018 hallitus ehdottaa, että yhteistyövastaava hoitaisi tulevaisuudessa 

myös alumnitoimintaa. 

Tulevalla hallituskaudella ainejärjestöjen välistä yhteistyötä pyritään edelleen lisäämään. 

Liikuntatapahtumien lisäksi yhteistyötä pyritään virittämään kulttuuri- ja 

viihdetapahtumien osalta, esimerkiksi yhteisillä sitseillä ja ekskursioilla. Suhteita Oulun 

yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö Index ry:een pyritään 

ylläpitämään esimerkiksi ekskursioilla. 

 

Ammattijärjestö Kumulan kanssa jatketaan hyvin toimivaa yhteistyötä järjestämällä 

yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi pyritään kartoittamaan 

yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden, kuten INAn, Kirjastosäätiön ja muiden 

informaatioalan toimijoiden kanssa. 



UDK jatkaa aktiivista yhteistyötä tutkinto-ohjelman kanssa. Mikäli perinnettä jatketaan 

myös vuonna 2019, UDK osallistuu henkilökunnan järjestämille ITI-kahveille, joissa 

henkilökunnalla ja opiskelijoilla on mahdollisuus vaihtaa kuulumisia.  

Tiiviiden suhteiden luontiin uuteen tiedekuntaan ja sen ainejärjestöihin panostetaan. 

Kaudella 2017 luotuun tiedekunnan ainejärjestöjen väliseen yhteistyöhön keskittyvään 

tiedekuntajärjestöön valitaan myös tulevalla kaudella UDK:sta vähintään yksi edustaja, 

joka on yhteydessä ainejärjestön hallitukseen.  

Kansainväliseen suhdetoimintaan panostetaan. Informaatiotutkimuksen opiskelijat 

lähtevät vuotuiselle opintoretkelle BOBCATSSS-konferenssiin. UDK on sitoutunut 

tukemaan opiskelijoita konferenssiin osallistumisessa. UDK kannustaa jäseniään 

osallistumaan myös muihin alan työelämään ja tutkimukseen liittyviin tapahtumiin. 

 

Tapahtumatoiminta 

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

tapahtumavastaavat, jotka voivat tarpeen mukaan rekrytoida halukkaita jakamaan 

vastuuta esimerkiksi erilaisten tiimien kautta. Myös jäsenistön omaa aktiivisuutta 

tapahtumien järjestämiseen kannustetaan jatkossakin lämpimästi. 

Tapahtumaehdotusten tekeminen tulee tulevana kautenakin olla helppoa, joko suoraan 

tapahtumatiimin jäsenille tai nimettömänä ainejärjestön palautepadletille.  

  

Tapahtumatiimi kokoontuu tasaisin väliajoin ideoimaan tapahtumia jäsenistölle. 

Tapahtumien järjestämisestä on tapahtumatiimin jäsenten lisäksi vastuussa hallituksen 

tapahtumavastaava. Tapahtumatiimiin voi liittyä kuka tahansa UDK:n jäsen. 

Tapahtumatiimi pyrkii pitämään tapahtumatarjonnan monipuolisena, jotta kaikille löytyisi 

kiinnostavia tapahtumia. Tapahtumia pyritään järjestämään vähintään kerran viikossa. 

UDK:n tapahtumat ovat kaikille jäsenille avoimia ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti 

maksuttomia. Aj-kahveja ja -teetä keitetään kerran viikossa ainejärjestötilassa, mutta 

jäsenillä on mahdollisuus kahvin- ja teenkeittoon myös muuna aikana. Olemassa olevien 

tapahtumien lisäksi pyritään ideoimaan uusia, erityisesti alkoholittomia tapahtumia. 

Vähintään puolet tapahtumista pyritään pitämään alkoholittomina ja jokaiseen 

tapahtumaan on jatkossakin voitava osallistua alkoholittomana. Tapahtumien 

järjestämisessä huomioidaan jatkossakin osallistumisen mahdollisimman matala kynnys.  

  

Tapahtumia pyritään jatkossakin järjestämään yhteistyössä muiden ainejärjestöjen ja 

toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään tulevan Informaatioteknologian ja viestinnän 



tiedekuntajärjestön järjestöjen kanssa tapahtumien, kuten Monttubileiden järjestämiseksi. 

Yhteistyötä Luupin kanssa jatketaan.  

  

Tapahtumien tiedottamisessa käytetään viikoittaista kirjettä sähköpostilistalla ja 

Facebook-ryhmää. Tärkeitä tapahtumia pyritään dokumentoimaan. Isoimmista 

tapahtumista, joihin liittyy enemmän järjestelyä ja rahankäyttöä (mm. pikkujoulut, 

tutustumisbileet, sitsit, ekskursiot) kirjoitetaan tapahtumaraportti hallituskansioon tuleville 

vastaaville, jotka järjestävät tapahtumia. Osallistumiskynnys pidetään jatkossakin 

matalana kaikille ylläpitämällä avointa ja rohkaisevaa ilmapiiriä tapahtumissa ja 

toiminnassa. Jäsenpalautteen avulla voidaan kartoittaa, minkälaisia tapahtumia jäsenet 

haluavat. 

 

Viihdetapahtumat 

Viihdetapahtumissa pyritään säilyttämään perinteiset tapahtumat, kuten Kintulammin 

mökkiretket ja juhlapäivien, kuten vapun ja halloweenin tapahtumat. Viihdetapahtumia 

järjestetään tutustumisbileiden ja pikkujoulujen lisäksi erinäisten peli-iltojen sekä muiden 

illanviettotapahtumien muodossa. Myös omat tai yhteistyössä järjestetyt sitsit ja yhdet 

teemabileet pidetään vähintään kerran vuodessa.  

 

Liikuntatapahtumat 

Liikuntavastaava toimii osana tapahtumatiimiä. Liikuntatapahtumia järjestetään 

monipuolisesti huomioiden niin aktiivisesti urheilevat, kuin myös vähemmän liikkuvat 

jäsenet. Tapahtumatiimin alaisuuteen kuuluu Sulkapiiri, jonka jäsenien 

sulkapalloharrastusta ainejärjestö on mukana tukemassa. UDK:n Sulkapiiriä pyritään 

pitämään aktiivisena myös vuonna 2019. 

  

Liikuntaperinteitä tullaan jatkamaan ja vahvistamaan. Uuden tiedekunnan ainejärjestöjen 

kesken pyritään luomaan uusia liikuntaperinteitä. Ainejärjestöyhteistyötä pidetään yllä 

myös yhteisten tapahtumien ja liikuntavuorojen avulla. UDK:n, Cortex ry:n ja Luuppi ry:n 

yhteistä liikuntavuoroa pyritään jatkamaan myös vuonna 2019. 

 

Kulttuuritapahtumat 

Kulttuuritapahtumien aktiivista järjestämistä jatketaan myös tulevalla toimintakaudella. 

Kulttuuritoiminta pitää sisällään muun muassa teatteri- ja museokäyntejä, konsertteja 

sekä muita kulttuuritapahtumia ainejärjestön jäsenten toiveiden mukaisesti. Tänään 

kahville -tapahtumia tulee järjestää kuukausittain myös toimintakaudella 2019. 



Hallituksen kulttuurivastaava pitää toiminnan vireänä ja tapahtumien valinnassa 

kriteereinä on muun muassa kulttuuritapahtuman opiskelijaystävällinen hinta. Yhteistyötä 

muiden ainejärjestöjen kanssa pyritään lisäämään myös kulttuuritoiminnassa. 

 

Pelitapahtumat 

Tapahtumatiimin ja tapahtumavastaavan vastuulla on myös pelitapahtumien 

järjestäminen ja tiedotus pelialaan liittyvistä tapahtumista. Tapahtumatiimi voi 

halutessaan olla yhteydessä Akateemisiin pelaajiin, muihin ainejärjestöihin, Tampereen 

yliopiston roolipelaajiin ja muihin pelialan toimijoihin. Kauden 2018 hallitus esittää, että 

pelivastaavan rooli sulautetaan osaksi tapahtumatiimin vastuita, eikä pelivastaavaa 

nykyisellään valita enää kaudelle 2019. Tapahtumatiimin vastuisiin lisätään pelialan 

työelämätapahtumien järjestäminen. Toiminnassa ja tapahtumien järjestämisessä on 

huomioitava pelien ja pelaamisen monipuolisuus.  

Ekologisuus 

Hallituksen ympäristövastaava kiinnittää huomiota UDK:n ekologisiin kysymyksiin (esim. 

oikeaoppiseen kierrättämiseen ja kertakäyttöastioiden käytön välttämiseen 

tapahtumissa). Ekotiimi toimii ympäristövastaavan johdolla ja sen toimintaan kuuluu 

kaikki ympäristöön ja ekologisuuteen liittyvä. Ympäristöasioista kiinnostuneiden 

kohtauspaikkana toimivan ekotiimin toimintaa jatketaan, mikäli kiinnostusta löytyy. 

Kaudella 2018 perustettiin UDK:n ekotiimille uusi Facebook-ryhmä, Ekoistit - UDK:n 

kirppari- ja ekoryhmä, joka toimii tiedotus- ja myyntialustana UDK:n jäsenille. 

Hallituskaudella 2016 UDK liittyi Reilun Kaupan ainejärjestöjen joukkoon. Tämän vuoksi 

UDK on sitoutunut käyttämään Reilun Kaupan kahvia, teetä ja mahdollisesti myös muita 

tuotteita toiminnassaan myös tulevilla kausilla. UDK pyrkii myös vähentämään 

kertakäyttöastioiden käyttöä tapahtumissaan.  

 

Muuta huomioitavaa 

Toimikauden 2018 hallitus aloitti syyskaudella sääntömuutoksen suunnittelun 

yhdistyksen osittain vanhentuneisiin sääntöihin. Kauden 2019 hallituksen tulee jatkaa 

keskustelua sääntömuutoksen toteuttamisesta ja toteuttaa se toimikauden aikana. 

Sääntömuutos tulee esimerkiksi muuttamaan UDK ry:n jäsenrekisterin hallintaa siten, 

että jäsentietonsa ilmoittamatta jättäneet voidaan katsoa yhdistyksestä eronneiksi 



vuorovuosittain. Istuva hallitus esittää myös toimihenkilöiden ottamista osaksi 

ainejärjestön toimintaa. 

 

 


