
Pöytäkirja 

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat – ainejärjestö UDK ry:n 

hallituksen kokous 

Aika: lauantai 9.6.2018 Klo: 16:00 

Paikka: Bar Passion, Tullikamarin aukio 1 

  

Läsnä: Reetta Isoluoma (puheenjohtaja), Heidi Salo (sihteeri), Roope Mattila, Jarkko 
Pakalén, Pauliina Baltzar, Verna Järvelä, Aki Lindholm 

Esityslista 

  

Alkutoimet 
  
1. Kokouksen avaus  

• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:09 

  
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

  
3. Esityslistan hyväksyminen 

• Lisättiin päätösasioihin kulukorvaukset. Esityslista hyväksyttiin muutoksineen 

  
4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen 

• Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Roope Mattila ja Pauliina Baltzar 

  

Ilmoitusasiat 
  
5. Ilmoitusasiat ja posti  

• Saatu muistutusmaksu laskusta 
• T3:n tiedekuntajako on vahvistettu, tuleva tiedekuntamme on 

informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 
• Asiasana myöhässä, taitossa on ollut viivettä 



  
6. Tapahtumien osallistujamäärät  

• 9.5. Tänään kahville @ Taverna – 1 
• 16.5. Reilut aj-kahvit – 4 
• 18.5. Minigolf & tänään kaljapiknikille – 16 
• 21.5. Kirpparikierros – 2 

  
7. Talousasiat  

• Tamyn järjestötuki (1031,45 €) on tullut UDK:n tilille 
• Roope Mattila siirsi Suomen kirjastosäätiön vuoden 2019 BOBCATSSS-

apurahan (5000 €) UDK:n tilille. Tuki on alun perin tullut Roope Mattilan tilille 
• Talousvastaava oli unohtanut maksaa Asiasanan postitusmaksun (51,42 €) 

ja tarjoutui maksamaan myöhästymisestä koituneen 10 € myöhästymismaksun 
• VIP-pesiksen osallistumismaksuja puuttuu 
• Tiedekunta sponsoroi fuksien Asiasanojen painatusta 67,50 €. Talousvastaava 

laskuttaa summan, kun kyseisen numeron painatuslasku tulee maksettavaksi 
• Tilien saldot näytetty 7.6.2018 etänä videon välityksellä. Päätilin saldo 7435,36 

€ ja säästötilin saldo 2202,45 €. 

  
  
8. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot 
Yhteistyötahot 

• Mahdollisesti yhteistyötä sähköteekkareiden kanssa 

• Tarvitaan lyhyitä esittelytekstejä opinnoista, ainejärjestötoiminnasta ja 
Tampereesta opiskelijakaupunkina yliopistoon hakeville tarkoitetulle 
verkkosivulle. Kokouksessa läsnä olevat hallituksen jäsenet kirjoittavat tekstit 

  
KOPO 

• Ei ilmoitettavaa 

  
SOPO 

• Hyvinvointitoimintaa on ollut vähän Tamyn T3-kiireiden takia. Syksylle on luvassa 
enemmän toimintaa, kuten hyvinvointiviikko 

  

Päätösasiat 



  
9. Uudet sakset 

• Päätetään ostaa sakset ja budjetoidaan hankintaan 10 €. Pyydetään Jesse 
Rahkolaa ostamaan ne 

  
10. Fuksien ensimmäisen sunnuntain budjetti 

• Budjetoidaan tapahtumaan 5 € 

  
11. GDPR ja tietosuoja-asiat 

• Keskusteltiin alustavasti tietosuoja-asioista. Jätetään asia käsittelyyn ja 
kokoustetaan asian tiimoilta syyslukukauden alussa 

  
12. Kulukorvaukset 

• Korvataan Reiluille aj-kahveille menneet 5,53 € sekä minigolfiin & tänään 
kaljapiknikille menneet 7,42 €. Korvataan myös Verna Järvelälle paperimukien 
kulut. 

  

Lopputoimet 
  
13. Muut esille tulevat asiat (META)  

• Fuksien ensimmäisen sunnuntain päivämäärä on 26.8. 
• Selvitellään kertakäyttöastioiden käyttämistä tulevaisuudessa 
• Laulukirja-asiat eivät ole edenneet, tilannetta selvitellään 
• Ensi lukuvuoden liikuntavuoro varmistui. Vuoro yhteinen ainakin Luupin kanssa 

  
14. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen  

• Maanantai 10.9.2018 klo 18 

  
15. Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:21 

  



Pöytäkirjan vakuudeksi 
  
Reetta Isoluoma 
  
 
 
puheenjohtaja 
  
 
 
  
Heidi Salo 
 
 
  
sihteeri 
 
 
  
 
Roope Mattila 
 
 
 
pöytäkirjantarkastaja 
 
  
 
 
Pauliina Baltzar 
 
 
 
pöytäkirjantarkastaja 
 


