
Pöytäkirja 

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat - 

ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous 

Aika: Maanantai 23.10.2017 klo: 17.00 

Paikka: Ryhmätyöhuone B1076, Pinni B 
 
Läsnä: Topias Mattinen (puheenjohtaja), Eero Mäkipää (sihteeri), Alex Zervakis, Serafia Kari, 
Ruut Männistö, Pauliina Baltzar (poistui 18:46), Roope Mattila, Satu Kiuttu, Jesse Rahkola, Viivi 
Salo 
 

Esityslista 
 

Alkutoimet 

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: kello 17:04 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

- Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että lisätään 
päätösasioihin kohta 14: Uusien jäsenten hyväksyminen yhdistykseen. 

 
4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen 

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Roope Mattila ja Alex Zervakis 
 



 

Ilmoitusasiat 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

- Turun kaupunki ilmoitti laskutusosoitteidensa muuttumisesta. 
- VICO:n kollegiokokous pidetään 24.10. Klo 16:00 Tamy:n aj-tilassa. Serafia Kari 

osallistuu kokoukseen UDK:n edustajana. Kokoukseen voivat osallistua vapaasti 
muutkin UDK:n hallituksen jäsenet. 

- Serafia Kari osallistuu INA:n seminaariin. 
- Tamy järjestää järjestösitsit 28.11 Messukylän työväentalolla 
- Menneet tapahtumat ja osallistujamäärät: 

- 5.10. Fuksisitsit: 28 
- 9.10. Tänään kahville: 6 
- 11.10. Fuksikeilaus: 16 
- 12.10. Udk varjoappro: 28 
- 16.10. Tänään kaljalle: 21 
- 19.10. Juomapeli-ilta: 25 
- 21.10. Metsäretki: 5 + koira 

 
6. Talousasiat 

- 23.10.2017 päätilin saldo:4344,52€ Säästötilin saldo: 999,88€ 
- Tutustumisbileiden budjetista tulee ylijäämäinen. 

 
7. Jaostot ja neuvostot 

- KOPO:  
- Ruut Männistö osallistui KOPO-konferenssiin. Konferenssi järjestetään 

todennäköisesti uudelleen. 
- Uusi korkeakoulusäätiö ja sen hallitus aloittaa 1.1.2019 uutena 

Tampereen yliopistona. 
- COMS:n koulutustoimikuntaan etsitään jäsentä sekä varajäsentä. Topias 

Mattinen ehdottaa itseään jäseneksi. 
- VICO 

- VICO:n kollegiokokous 24.10. 
- Serafia Kari ei jatka ensi vuonna UDK:n edustajana VICO:ssa. 

- SOPO: 
- Ei erityistä ilmoitettavaa. 



 
Päätösasiat 

 
8. Domus-klubin siivouspäivä 

- UDK siivoaa Domus-klubin Torstaina 2.11. Siivouspalkkiosta käytetään 15€ 
talkooväen tarjoiluihin. 

 
9.  Muumimuseo retken eteneminen 

- Lippu Muumimuseoon maksaa 12€. Osallistujia on ilmoittautunut tällä hetkellä 9. 
- Päätetään varata kulttuuri- ja liikuntabudjetista 50€ pääsylippukustannusten 

tukemiseen. 
 
10. Hallituspaneelin ajankohta 

- Pyritään järjestämään hallituspaneeli Torstaina 16.11. kello 16:00. 
 
11. Halloweenbileiden budjetti 

- Päätetään myöntää Halloweenbileisiin 30€ tapahtumabudjetista. 
 
12. BeerPong-kuppien kulukorvaus 

- Päätetään korvata Aki Lindholmille 5€ kulukorvauksia tapahtumabudjetista. 
 
13. UDK:n virallinen kannanotto syksyn kandidaattiseminaariin 

- Kandidaattiseminaarin osalta asia selvisi sillä, että kaikille ilmoittautuneille 
tarjotaan mahdollisuus aloittaa seminaari ajallaan. 

- Graduseminaarissa ilmenneitä samankaltaisia ongelmia selvitetään ja pyydetään 
ottamaan asia keskusteluun viimeistään seuraavilla ITI-kahveilla. 

 
14. Uusien jäsenten hyväksyminen yhdistykseen 

- Päätetään hyväksyä yhdistyksen jäseneksi Eeva Hannukari. 
 
Lopputoimet 

 
14. Muut esille tulevat asiat (META) 

- ITIA03C - kurssille relevantteja luentoja voitaisiin koota udk:n kotisivuille omaan 
osioon. Asian toteutusta ruvetaan selvittämään. 

 
15. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen 



- Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin äänestyksellä. 
 
16. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:50. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Topias Mattinen 
 
puheenjohtaja 
 
 
Eero Mäkipää 
 
Sihteeri 
 
 
Roope Mattila 
 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Alex Zervakis 
 
pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 


