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PÖYTÄKIRJA  

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat – UDK ry:n 
hallituksen kokous 10/2020 
Aika: Torstaina 5.11.2020 klo: 17.30 
Paikka: PinniB 4113 

LÄSNÄ  

 

Eetu Riissanen (puheenjohtaja)  Essi Alakopsa (sihteeri) 

Alisa Hakkarainen (poistui 17.42, palasi 17.48) Jere Salomaa  

(poistui 18.33, palasi 18.35)  Rita Vettenranta  

Samu Eräkanto   Niki Rajalampi  

Pihla Rautio    Maarit Säkkinen  

Heidi Salo      

 

LISÄKSI PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDELLA  

 

Jarkko Pakalén (etänä)   Lassi Lemmetyinen (etänä) 

Pauliina Baltzar (etänä)   Suvi Ahola (etänä) 

Valpuri Erkkilä (etänä)   Vili Roponen  
 

KÄSITELLYT ASIAT  
  
Alkutoimet  
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17.37 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eetu Riissanen ja sihteeriksi Essi Alakopsa  

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus, osallistujien toteaminen  
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat sekä myönnettiin 

puhe- ja läsnäolo-oikeus niitä pyytäneille.   
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4. Asialistan hyväksyminen  
Lisätään asialistaan kohdaksi 12. Varapuheenjohtajan, yhdenvertaisuusvastaavan, sosiaalipoliittisen 

vastaavan ja yhteistyövastaavan luottamuksesta äänestäminen itse asianomaisen ehdotuksesta.  

 

5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Säkkinen ja Heidi 

Salo 

 

Ilmoitusasiat   
6. Posti 

Kirjastolehti 

 

7. Padlet-palautteet 

Huomautettu varapuheenjohtajan/häirintäyhdyshenkilön kirjoittelusta fukseja kohtaan Telegramin 

keskusteluryhmässä. Hallitus on käynyt kyseisen henkilön viestit läpi havaitsematta fukseille irvailua. 

Kyseinen henkilö on ollut aktiivisesti saavutettavissa ja vastaillut esitettyihin kysymyksiin 

antaumuksella. Asianomainen on pyytänyt tarkennusta tapaukseen sitä saamatta. Hallitus ei koe 

tarvetta jatkotoimenpiteille. (Alisa Hakkarainen poistui käsittelyn ajaksi paikalta) 

Tullut viestiä Kauppa-approjen haalarimattomuudesta. Viestin lähettäjälle lähetetty vastine ja 

perusteltu ratkaisua. 

Ehdotettu juhlanauhan väriksi vihreä-hopeaa.  

Annettu positiivista palautetta hallituksen jäsenten ig-storyista, muttei tykätty erään toimijan 

suhtautumisesta Domukseen. 

Pyydetty postausta Instagramiin liittyen edustajistovaaleihin. 

Annettu palautetta ja kehitysideoita viestintään liittyen, muistutettu kriisiviestinnän olemassaolosta 

sekä viestinnän läpinäkyvyydestä. Hallitus reagoi esimerkiksi Jodel-keskusteluun mahdollisimman 

nopeasti eli muutaman päivän sisään keskustelun alkamisesta toteuttaen jäsenkyselyn. Hallitus ei tule 

jatkossakaan moderoimaan epävirallisia kanavia eikä kriisiviestinnälle ole em. tapausta 

lukuunottamatta koettu tarvetta. 

Toivotettu tsempit hallitukselle  

Pyydetty muokkaamaan Telegramin tapahtumatiedotukseen tulevan tapahtumakirjeen formaattia 

Telegramiin sopivammaksi. Tapahtumatiimi on asiasta keskustellut, mutta nykyinen viestintäkäytäntö 

koetaan yhdenvertaisemmaksi. Telegramin asetuksista käyttäjä pystyy muuttamaan tiedotuksen 

ulkonäköä esimerkiksi tekstin kokoa ja hallitus kehottaa kokeilemaan tätä. 

Kysytty yhteisten keskustelukanavien linkkejä. Hallitus haluaa muistututtaa seuraamaan esimerkiksi 

sähköpostilistaa, minkä kautta linkit ovat jaettu useaan kertaan. 

Palautteet merkitään tiedoksi 
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8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät   
Fuksitapahtumat:   Yleiset tapahtumat: 

6.10. Hervantaecxu 12   6.10. Etäpeli-ilta 8 

8.10. Fuksikeilaus & rento illanvietto 21  7.10. Ryhmäverenluovutus 5 

    9.10. Kauppa-appro 19 

    13.10. Tänään kahville 3 

    15.10. Höntsäfutista 4 

    20.10. Etäviini-ilta 14 

    23.10. Teatterireissu 3 

    1.11. Metsäretki 20 

 

9. Talousasiat   
Talousasiat käsitelty 

 

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot 

TREYn toiminta-avustuskriteereistä pyydetty kommentteja 

29.10. on pidetty Vico ry:n ensimmäinen purkukokous. Toinen purkamiskokous järjestetään 4.12. 

TREYn puheenjohtajapäivä pidetty Zoomin välityksellä maanantaina 2.11. 

Teeman kanssa pidetty revanssi kilometrihaasteesta on loppunut, ja UDK voitti kyseisen haasteen 

Sustainable Digital Life -maisteriohjelman tuutoroinnista pidetty kokous 27.10. UDK:sta ohjelmaan 

tuutorointiapua kv-vastaavalta. Ohjelman tuutorointiin myönnetty 2000 euroa. 

Luuppi ja UDK:n yhteinen parikyykkäturnaus tiistaina 10.11.  

Opiskelijahaalareilta tilatut haalarit saatu 

On suunniteltu yhteistyössä Innofactorin kanssa etä-excursiota, joka toteutetaan keskiviikkona 25.11. 

Kide.App:in käyttöön ja uudistuksiin liittyen tulossa koulutus yhdessä Kide.App:n kanssa 

 

11. Hallituksen kuulumiset 

Eetu: Osallistunut puheenjohtajapäivään sekä Sustainable Digital Life liittyvään kokoukseen, hoitanut 

pankkiasioita Danske Bankin kanssa, varannut tiloja paneelia ja kokouksia varten, tilannut juhlanauhan ja 

kokoustanut varapuheenjohtajan kanssa 

Alisa: Edistänyt Innofactorin kanssa toteutettavaa etä-excursiota, osallistunut edunvalvontatiimin kanssa 

pidettyyn kokoukseen liittyen jäsenkyselyyn, käynyt Vicon purkukokouksessa, osallistui 

puheenjohtajapäivään sekä sai tiedon pääsystä edustajistoon 

Samu: Suunnitellut ja toteuttanut tapahtumia, pitänyt Asiasanan toimituksen kanssa kokouksen, saanut 

taitettua kolmannen numeron Asiasanasta sekä aloittanut uusinta Asiasanaa 
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Maarit: Päivittänyt Instagramia, lähettänyt Asiasanan kolmannen lehden painoon, osallistunut Asiasanan 

toimituksen kokoukseen, ollut jakamassa fukseille haalareita sekä informoinut fukseja haalarikuvauksista ja 

mahdollisuudesta kirjoittaa Asiasanaan 

Rita: Suunnitellut ja toteuttanut tapahtumia mm. teatterivierailun ja metsäretken 

Niki: Osallistunut Asiasanan toimituksen kokoukseen, maksanut laskuja ja kulukorvauksia sekä edistänyt 

talousarviota 

Pihla: Käynyt läpi jäsenkyselyn vastauksia edunvalvontatiimin kanssa 

Heidi: Ottanut kopin Sustainable Digital Life:n tuutoroinnista, seurannut edustajistovaaleja, auttanut 

opiskelijaa opiskeluun liittyvässä ongelmassa sekä osallistunut edunvalvontatiimin kokoukseen  

Jere: Suunnitellut ja toteuttanut tapahtumia, järjestänyt kyykkäturnausta yhdessä Luupin kanssa sekä 

päivittänyt somea 

Essi: Osallistunut viimeisiin fuksitapahtumiin, jakanut fukseille haalareita & koostanut useampaa 

viestintäkirjettä 

 

Päätösasiat  
12. Varapuheenjohtajan, yhdenvertaisuusvastaavan, sosiaalipoliittisen vastaavan ja yhteistyövastaavan 

luottamuksesta äänestäminen (kys. henkilö poistui paikalta äänestyksen ajaksi) 

Äänestyksen perusteella Alisa Hakkaraisella hallituksen 100% luottamus 

 

13. Budjetit 

Ei budjetoitavaa 

 

14. Kulukorvaukset 

Rita Vettenrannalle 28,31€ tarvikkeista ulkoilu- ja grillaustapahtumaan 

Jarkko Pakalénille 16,71€ palkinnoista ja rankuista fuksisitseille 

Hyväksytty 

 

15. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Vuosijäsenet: Ikijäsenet: 

Eemi Korkka Annu Kämäräinen 

Aleksandra Filatova 

Hyväksytty 

 

16. Pikkujoulujen järjestäminen 

Päätetään järjestää pikkujoulut etänä. Fuksit järjestävät tapahtuman 27.11. 
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17. Syyskokous 

Päätetään pitää syyskokous perjantaina 27.11. paikassa PinniB 1096 klo: 16.00 

 

18. Lisätalousarvion hyväksyminen 

Johtuen pikkujoulujen muuttamisesta etätoteutukseen, lisätalousarvioon tehdään muutoksia. Näin 

ollen lisätalousarvion hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen 

 

19. Ylijäämien budjetointi 

Päätetään budjetoida tapahtumabudjetista 300€ Aliakseen, Uno-kortteihin, kokoontaitettavaan 

beerpong-pöytään sekä muutamaan piknik-vilttiin 

 

20. Haalarimerkkien tilaaminen 

Päätetään tilata lisää fuksimerkkejä seuraavaa vuotta varten 100kpl sekä uusia sateenkaariväritettyjä 

UDK-haalarimerkkejä 200kpl 

 

Lopputoimet  
21. Muut esille tulevat asiat (META)  

Jäsentietokysely jäsenistölle 

Työstetään toimintasuunnitelmaa seuraavaan kokoukseen 

Tuutoroinnin loppupalautteeseen vastannut tällä hetkellä 16 henkilöä 

Keskustelua käytiin mediatutkimuksen kurssijärjestelyistä, jotka eivät tällä hetkellä toimi toivotulla 

tavalla 

 

22. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen  
Seuraava kokous pidetään torstaina 12.11. klo: 16.30 etänä 

 

23. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.25 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

ALLEKIRJOITUKSET 
 

 

 Eetu Riissanen  Essi Alakopsa 

puheenjohtaja  sihteeri 
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Maarit Säkkinen  Heidi Salo 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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