PÖYTÄKIRJA
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat UDK ry:n hallituksen kokous
Aika: 23.3.2011 klo 17
Paikka: Tamyn kokoustila, Kauppakatu 10, 2. krs
Läsnä: Jaakko Pirinen (pj), Anni Oravakangas (sihteeri), Jerkko Hietanen, Tero Leppäsalko, Jenni
Muhonen, Mikko Merioksa, Timo Varjonen, Petteri Veikkolainen (saapui kohdassa 8) ja Paula
Räty.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:11.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Merioksa ja Jerkko Hietanen.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat ja posti
- Asiasana on ilmestynyt ja luettavissa aj-tilassa.
- Kumulalta on tullut postia, mm. esitteitä, joihin voi myös vapaasti tutustua aj-tilassa.
- Viime kauden tilinpäätös on valmistunut.
- Valintakoelautakuntaan haetaan opiskelijajäsentä. Jaakko ilmoittaa asiasta udk-listalla.
- Keskusteltiin ainejärjestökummin kutsumisesta huhtikuun kokoukseen.
-Amanuenssi Katri Seitsonen on ottanut hallitukseen yhteyttä liittyen yliopiston avointen ovien
päivään (5.5.), ensi syksyn hopsaukseen/tuutorointiin (alustava aikataulu) sekä opintopiiriin, jolle
tarvittaisiin kaksi vetäjää. Sovitaan Katrin kanssa aika keskustelulle. Vastuunjaosta: Jaakko hoitaa
avointen ovien päivään liittyvät asiat ja Petteri opintopiiriin (kysellään halukkaita vetäjiä).
Tuutorivastaavat hoitavat ryhmänsä kanssa tuutorointiin liittyvät asiat.
- Ensi lukuvuoden tuutoreiden haku on käynnissä. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 9. Myös KVtuutoreiden haku on käynnissä.
- menneiden tapahtumien osallistujamäärät
ti 15.3. Tampereen taidemuseo 3 hlö
to 17.3. Irlantilaisen kulttuurin ilta 15 hlö
ti 22.3. Kirjapiiri 5 hlö
6. Talousasiat
Tilin saldo on 678,70 euroa.
7. Päätösasiat
Päätettiin hankkia aj-tilaan nitoja ja rei´itin.
Petterille päätettiin myöntää 15 euroa keilailun kustannuksiin.
8. Jaostot ja neuvostot
Ei mainittavaa.
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9. Tulevien tapahtumien suunnittelu
ke 30.3. Teekkarispeksi
to 31.3. Peli-ilta (siirretty viikolla eteenpäin aiemmasta suunnitelmasta)
ti 12.4. Kirjapiiri
ke 13.4. Tukkateatterissa teatteri Silmänkääntäjän Edward II
Samuel on lupautunut organisoimaan avantouintia. Suunnitellun Siilinkarin kävelyn sijaan
liikuntavastaavat järjestävät jotain muuta ulkoilua. UDK-risteilyä suunniteltiin ajalle 28-29.4. (Tero
selvittää). Risteilyn vähimmäisosallistujamäärä on 15 hlö. Suunniteltiin ultimate-turnausta
laitoksen kanssa keväällä. Kintulammen reissu on 13.-14.5. (Mikko järjestää). Puhuttiin jälleen
myös Hervannan kirjastovisaan osallistumisesta.
10. Sääntöuudistus
Sääntöuudistustyöryhmällä ei ole vielä valmiina esitystä sääntöuudistuksesta. Jäsenkokouksessa
asiasta voidaan keskustella yleisellä tasolla. Todettiin, että sääntöjen muuttamisesta koituu
verrattain suuret kulut, joten asia on syytä valmistella huolella.
11. META
Ei muita esiin tulevia asioita.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 13.4. klo 17:30 aj-tilassa.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:50.
Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jaakko Pirinen
puheenjohtaja

Anni Oravakangas
sihteeri

Mikko Merioksa
pöytäkirjantarkastaja

Jerkko Hietanen.
pöytäkirjantarkastaja
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