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Toiminta kaudella 2017
Ainejärjestö UDK ry on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen
median opiskelijoiden ainejärjestö, joka järjestää opintoihin ja vapaa-ajanviettoon liittyvää
toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä toimimaan
opiskelijoiden etujärjestönä.
Toiminnassa
noudatettavat
periaatteet
ovat
avoimuus,
tasa-arvo
sekä
ympäristönäkökulmien huomiointi. Näihin toimintasuunnitelmaan kirjattuihin lähtökohtiin on
toimintakaudella kiinnitetty huomiota muun muassa huolehtimalla tiedottamisen
avoimuudesta ja ajantasaisuudesta, järjestämällä monipuolisesti tapahtumia jäsenistölle
sekä kiinnittämällä huomiota mm. avoimuuteen ja päihteettömyyteen yhdistyksen
tapahtumissa.
Yhdistyksen toimintaa on organisoitu hallituksen jäsenten sekä muiden vapaaehtoisten
voimin. Hallitus on kokoontunut toimintasuunnitelman mukaisesti toimintakaudella noin
kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäkautta. Tapahtumia on pyritty järjestämään
vähintään kerran viikossa kesäkautta lukuun ottamatta.
Toiminta- ja tilikausi jatkuivat vuoden alusta 1.1.2017 vuoden loppuun 31.12.2017 saakka.

Toiminnan kehittäminen
UDK:n toimintaa on kehitetty kaudella 2017 suunnittelemalla UDK:n asiakirjojen arkistointia,
monipuolistamalla tapahtumatoimintaa, lähtemällä mukaan viestintätieteiden tiedekunnan
ainejärjestöjen kattojärjestön perustamiseen sekä kehittämällä yhteistyötä tiedekunnan
kanssa.
Jäsenistöä on rohkaistu osallistumaan tapahtumien ja toiminnan toteuttamiseen sekä
kertomaan mielipiteensä toiminnan kehittämisestä. Fyysinen palautelaatikko on korvattu
padlet-sivulla, jonne jäsenistö voi jättää ehdotuksia. Verkkosivuilta löytyy myös sähköinen
yhteydenottolomake, jonka kautta palautetta voi antaa. Palautetta kerättiin myös viime
kaudella
palautekyselyn
kautta
sekä
jokavuotisella
tuutorointikyselyllä
ja
kv-tuutorointikyselyllä.
Jäsenistöä on aktivoitu toteuttamaan erilaisia tapahtumia tiimitoiminnan avulla ja
ainejärjestön tapahtumissa on ollut hyvin osallistujia. Varsinkin ensimmäisen vuoden
opiskelijat olivat innokkaita osallistumaan tapahtumiin ja järjestämään niitä itse.

Opintotoiminta ja edunvalvonta
Koulutuspoliittisesti kiinnostavinta viime vuonna on ollut uuden tiedekunnan myötä
perustettavan tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestön suunnittelu. UDK olikin mukana
perustamassa uutta kattojärjestö Vicoa, jonka hallituksessa on vuonna 2018 kaksi UDK:n
edustajaa.
Tuutorivastaava organisoi yhteistyössä COMSin kanssa ständin ja ainejärjestön edustajat
"Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle" -tapahtumaan Tampere-talolle.
UDK on pyrkinyt saamaan edustajia mahdollisimman moneen työryhmään sekä
kokoonpanoihin, joissa käsitellään jäsenistöön vaikuttavia asioita. Kommunikointia ajan
tasalla käsittelyssä olevista asioista koulutuspoliittisen edustajiston ja hallituksen välillä on
pyritty tiukasti pitämään. UDK:lla on ollut edustajia ITI:n tutkinto-ohjelman
opetussuunnitelma-työryhmissä,
COMS:in
koulutustoimikunnassa,
sekä
tiedekuntaneuvostossa. UDK:n sosiaalipoliittinen vastaava on tiedottanut opiskelijoita
toimialueelleen kuuluvista opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvistä asioista. Sosiaalipoliittinen vastaava osallistui hyvinvointi-iltapäivän
järjestämiseen yhteistyössä Luuppi ry:n ja YTHS:n kanssa.

Tuutoritoiminta
Ainejärjestön hallituksesta valittiin kaksi tuutorivastaavaa vastaamaan ainejärjestön
tuutoroinnista ja tuutoreiden rekrytoinnista. Tuutoreita oli vastaavat mukaan lukien 13
henkilöä. Kevään aikana tuutorointia suunniteltiin sekä yhteisissä tapaamisissa, että
tuutoreille perustetussa WhatsApp-ryhmässä. Tuutorit osallistuivat myös Tamyn
tuutorikoulutuksiin. Kevään aikana suunniteltiin tapahtumia koko syyslukukauden ajalle ja
tarkemmin tapahtumat suunniteltiin ensimmäisen periodin ajalle.
Tapahtumien
suunnittelussa nimettiin tuutoreiden vastuulle omia tapahtumia tasapuolisesti. Keväällä
tuutorit osallistuivat “Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle” -tapahtumaan.
Uusia opiskelijoita oli yhteensä 56, mukaan lukien maisteriopiskelijat. Tänä vuonna
jokaiselle fuksille osoitettiin oma vastuutuutorinsa, eikä erillisiä pienryhmiä tehty. Jokaisella
tuutorilla oli neljä tai viisi fuksia vastuullaan. Koska maisteriopiskelijoita ei tänä vuonna
jaettu omaksi pienryhmäksi, heille perustettiin Facebook-ryhmä vertaistuen takaamiseksi.
Myöhemmin maisteriopiskelijoille tehtiin myös oma Whatsapp-ryhmä, koska vertaistukea
kaivattiin nopeammin kuin mihin Facebook tarjosi mahdollisuudet.
Hyväksymiskirjeen mukana uusille opiskelijoille lähetettiin tervehdyskirje, tuutorien esittely
ja yhteystiedot, Asiasanan fuksinumero sekä tietoa ainejärjestöstä. Ennen opintojen alkua
tuutorit lähettivät omille fukseilleen vapaamuotoisen tekstiviestin. Fukseille perustettiin myös
Facebookiin oma ryhmänsä, ja ensimmäisellä viikolla kerättiin myös halukkaiden
sähköpostiosoitteet fuksien sähköpostilistalle lisäämistä varten. Ensimmäisellä viikolla myös
perustettiin Whatsapp-ryhmä, jossa oli sekä fukseja että tuutoreita.
Ensimmäisten viikkojen aikana tapahtumia oli paljon ja tapahtumat olivat kaikille fukseille
avoimia. Ensimmäisinä viikkoina järjestettiin muun muassa lukujärjestystalkoot,
kampussuunnistus, kaupunkikierros sekä vohvelibileet ja muita illanistujaisia. Lisäsimme
tänä vuonna myös tapahtumiimme fuksiaiset ja fuksisitsit, joita aikaisempina vuosina oltiin
kaivattu. Palautekyselyn perusteella nämä tapahtumat olivatkin kaikista pidetyimpiä. Myös
tutustumisbileet keräsivät taas noin 60 osallistujaa.
Tänä vuonna pyrimme kiinnittämään huomiota erityisesti alkoholittomien ja alkoholillisten
tapahtumien tasapainoon. Pyrimme järjestämään alussa enemmän alkoholittomia
tapahtumia, jotta kaikki saataisiin varmasti mukaan toimintaan. Korostimme myös, että
missään tapahtumassa alkoholin käyttö ei ole pakollista.
Syksyn edetessä uusia opiskelijoita kannustettiin yhä enemmän osallistumaan ainejärjestön
järjestämään toimintaan. Koko syksyn ajan jatkettiin tuutoritoimintaa ja fuksien tapaamisia

esimerkiksi illanistujaisten muodossa. Syksyn puolivälissä ja lopulla toteutettiin myös
tuutoroinnin palautekysely sähköisesti, ja sitä kautta saatiin arvokasta tietoa
tuutoritoiminnan kehittämiseksi. Välipalautteen tarkoitus oli pyrkiä vaikuttamaan
fuksisyksyyn jo sen aikana.

Kv-tuutoritoiminta
Ainejärjestön hallituksesta valittiin yksi kansainvälisyysvastaava vastaamaan ainejärjestön
kansainvälisyystoiminnasta ja kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnista. Tänä vuonna
kansainvälisyysvastaavan tehtävänä oli hoitaa myös kansainväliseen Internet and Game
Studies (IGS) -maisteriohjelmaan tulleet suomalaiset opiskelijat. Kv-tuutoreita oli vastaava
mukaanlukien kuusi. Kv-tuutorit osallistuivat Tamyn järjestämiin kv-tuutorikoulutuksiin.
Syksyllä kv-tuutoroitavia opiskelijoita oli yhteensä 11. Näistä kaksi olivat vaihto-opiskelijoita
ja loput IGS-maisteriohjelman fukseja. Yhdeksästä IGS-ohjelman fuksista viisi oli
suomalaisia. Kukin kv-tuutori oli vastuussa omasta fuksistaan/vaihtaristaan. Tuutoroitavia
kullekin tuutorille oli 1-2 kappaletta. Tuutorointi keskittyi lähinnä ennakkoavustukseen,
tuutoroitavan tarpeiden selvittämiseen hänen tullessaan maahan tai aloittaessaan
opintonsa.
Kv-tuutoroinnista kerättiin myös palautetta palautekyselyllä, mutta vastauksia saatiin vain
hyvin vähän.

Muu opintotoiminta
UDK osallistui Tampereen korkeakoulujen yhteiseen Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle
-tapahtumaan Tampere-talossa. COMS:in esittelypisteellä esiteltiin tutkinto-ohjelmia ja
ainejärjestöjä lukiolaisille, joille jaettiin tietoa ja esitteitä. Esittelypisteellä udklaiset kertoivat
niin kandi- kuin maisteriopintojen monipuolisista vaihtoehdoista ja levittivät tietoisuutta
informaatiotutkimuksen opiskelemisesta.
Opintopiiri on UDK:n järjestämä uusille opiskelijoille suunnattu kurssimuotoinen
vertaisoppimistapahtuma, jonka tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat yliopistoon,
opiskelukäytäntöihin ja muihin opiskelijoihin. Vuonna 2017 opintopiiri kokoontui viisi kertaa
ja tapaamisten yhteydessä käsiteltiin mm. erilaisia opiskelukäytäntöjä ja oppimistaitoja.
Yhtenä tapaamisena toimi UDK:n hallituksen kokous, jossa kokouskäytänteitä ja
päätöksentekoa ainejärjestössä pyrittiin tekemään opiskelijoille tutummaksi. Opintopiiriin
osallistui vuonna 2017 yhteensä 12 opiskelijaa, joka oli viimevuotista suurempi määrä
osallistujia. Kurssipalautteessa nostettiin esille erityisesti työharjoittelijoiden tekemät
esitykset, jotka olivat monen mielestä erittäin mielenkiintoisia.

Ammattijärjestö Kumula ry:n ja Informaatioalan akateemisten kanssa järjestettiin
yhteistyössä työelämätapahtuma maaliskuun lopussa. Yliopistolla neljä puhujaa kertoi
kokemuksiaan työelämästä ja antoivat vinkkejä työnhakuun.
Toinen työelämä tapahtuma järjestettiin Kumulan kanssa lokakuussa. Aiheena oli oma
osaamisen ymmärtäminen sekä tarvetyöpaikkojen hakeminen ja etsiminen. Tapahtuman
jälkeen koettua purettiin vapaamuotoisemmassa ilmapiirissä.

BOBCATSSS-konferenssi
Yksi UDK:n perinteistä on osallistua informaatioalan kansainväliseen konferenssiin
BOBCATSSS:iin, joka järjestetään joka vuosi eri maassa. BOBCATSSS on siitä
ainutlaatuinen konferenssi, että sen järjestävät vuosittain eri informaatiotutkimusta
opettavan yliopiston opiskelijat. Udklaiset ovat osallistuneet vuosittain konferenssiin ja
Tampereen yliopisto on ollut yhteistyöyliopistona järjestämässä BOBCATSSS:ia useita
kertoja, viimeksi vuonna 2015. Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja
interaktiivisen median opiskelijoiden työryhmä toimi yhteistyökumppanina BOBCATSSS
2015 -konferenssissa pääjärjestäjän, Masaryk-yliopiston kanssa. Konferenssi järjestettiin
Brnossa Tšekissä tammikuussa 2015.
Brnon konferenssissa anoimme ja sen jälkeen saimme mahdollisuuden järjestää
BOBCATSSS 2017 Tampereella (http://bobcatsss2017.com/). Infromaatiotutkimuksen ja
interaktiivisen median opiskelijoista koostunut konferenssityöryhmä aloitti vuoden 2017
konferenssin järjestelytyön elokuussa 2015 ja jatkoi aina vuoteen 2017. Konferenssin
työryhmästä suurin osa oli UDK:n jäseniä. Lisäksi työryhmään kuului jäseniä kahdesta eri
yhteistyöyliopistosta: Norjasta Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
sekä Alankomaista Hanzehogeschool Groningen. Konferenssin järjestäminen oli pitkä ja
monivaiheinen prosessi ja se on tarjonnut opiskelijoillemme erittäin arvokasta projektityö- ja
kansainvälistymiskokemusta. UDK aikoo myös jatkossa tukea opiskelijoidensa
osallistumista alan konferensseihin, erityisesti BOBCATSSSiin.

Suhdetoiminta
Tiivistä yhteistyötä ITI:n kanssa jatkettiin kuluneella toimikaudella. Opiskelijat osallistuivat
tasaisin väliajoin järjestettäville ITI-kahveille, joilla on käyty läpi ajankohtaisia asioita puolin
ja toisin. Henkilökunnan ja ainejärjestön yhteistyö oli tiivistä etenkin tuutoroinnin yhteydessä
sekä opetussuunnitelmatyössä.

Kuluneella kaudella UDK jatkoi ”INFIMin paras hyvä tyyppi” -henkilökuntapalkinnon
perinnettä, joka pyritään jakamaan vuosittain INFIM:n, nykyisen ITI:n opiskelijoiden kanssa
työskentelevälle ja jollain palkinnon kriteereissä mainitulla tavalla ansioituneelle ITI:läiselle.
Vuoden 2018 henkilökuntapalkinto julkistetaan ITI-kahveilla helmikuussa 2018.
Ammattijärjestö Kumula ry:n kanssa jatkettiin yhteistyön tekemistä. Kumulan kanssa
järjestettiin piilotyöpaikkoja käsittelevä työnhakuilta. Kumula myös sponsoroi UDK:n
opiskelijoiden järjestämää BOBCATSSS 2017 -konferenssia. UDK järjesti Kumulan kanssa
yhteistyössä myös aj-glögit, joissa vaihdettiin kuulumisia opiskelijoiden ja Kumulan
edustajan kesken.
Tämän lisäksi UDK osallistui Kumulan järjestämään
jäsenhankintahaasteeseen, josta yhdeksän uuden jäsenen hankinta Kumulalle toi UDK:lle
125 euroa.
Keväällä järjestettiin udklaisten ekskursio Ouluun, johon osallistui 8 ihmistä. Ekskursio
toteutettiin yhdessä sisarainejärjestö Index ry:n ja Kumulan kanssa. Kumula järjesti
työelämäiltaman UDK:n ja Indexin jäsenille ja sponsoroi tarjoilun. Lisäksi Kumula ja INA
tukivat matkaa rahallisesti.
Yhteistyötä Luupin kanssa pidettiin yllä yhteisten tapahtumien (mm. erositsit,
hyvinvointi-iltapäivä) myötä. Yhteistyötä tehtiin myös COMSin ainejärjestöjen kanssa muun
muassa järjestämällä yhteistä toimintaa fukseille Fuksihäppeningin muodossa. COMSin
ainejärjestöille järjestettiin myös avoimet Monttubileet. UDK oli mukana pitämässä rastia
myös
oman
ainejärjestön ja yliopiston ulkopuolisissa tapahtumissa, kuten
ATK-YTP-tapahtumassa
ja
TaRe
ry:n
(Tampereen
ammattikorkeakoulun
restonomiopiskelijat) Ku**irallissa.

Viestintä
UDK:n ensisijainen tiedotuskanava on kaudella 2017 ollut ainejärjestön sähköpostilista
(UDK-lista), jolle kenen tahansa on mahdollista liittyä. UDK-listan kautta on tiedotettu UDK:n
toiminnasta, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiainetta koskevista
uutisista sekä yliopistolta tai yhteistyötahoilta tulevasta viestinnästä. Avoimen UDK-listan
lisäksi on olemassa sähköpostilistat hallitukselle, tapahtumatiimille, ainejärjestölehti
Asiasanan parissa työskenteleville henkilöille, tuutoreille sekä fukseille. Sähköpostilistoja
hallinnoi kauden aikana webmaster.
Hallituskauden
aikana
tapahtumien
tiedottamisessa
käytetään
viikoittaista
tapahtumakirjettä, johon kootaan seuraavan viikon tapahtumat sekä muita huomionarvoisia
tapahtumia.

Käytössä on myös Wordpressin kalenteri -alustalla toimiva tapahtumakalenteri, joka on
esillä yhdistyksen verkkosivuilla. Tapahtumakalenterin rooli on tukea viikkokirjeen
koostamista ja toimia jäsenille helppona tapana saada kokonaiskuva tulevista tapahtumista.
Ainejärjestön verkkosivuilla on pyritty tiedottamaan automaattisesti informaatiotutkimuksen
ja interaktiivisen median oppiaineen verkkosivuillaan julkaisemia ajankohtaisia uutisia.
Ainejärjestön sivuilta löytyvät myös ainejärjestön tekemisiin ja tapahtumiin liittyvät
ajankohtaiset ilmoitukset tapahtumakalenterin muodossa. Verkkosivuilta löytyy myös tietoa
yhdistyksestä, hallituksesta, tuutoritoiminnasta sekä mm. kokousten pöytäkirjat.
Englanninkielistä sisältöä sivuilla ei vielä tällä hetkellä ole, mutta sivujen kääntäminen
englanniksi pyritään aloittamaan vuonna 2018.
Kauden aikana UDK:lle tehtiin julkinen Facebook-sivu, jonne on pääasiassa lisätty
verkkosivuille kirjoitettuja uutisia. Julkisen Facebook-sivun on tarkoitus tukea verkkosivuja ja
helpottaa ainejärjestön toiminnan seuraamista, sekä parantaa UDK:n tunnettuutta.
Epävirallisempia viestintäkanavia ovat UDK:n Facebook-ryhmä, IRC-kanava, Steam-ryhmä,
Discord-ryhmä sekä Whatsapp-ryhmä, jotka toimivat jäsenistön keskinäisinä,
vapaamuotoisina keskustelufoorumeina. Jäsenistölle on tiedotettu viestintäkanavista, ja
mahdollisuudesta liittyä niihin. UDK:n Facebook-ryhmää on hyödynnetty myös
ajankohtaisista
tapahtumista tiedottamiseen sekä aktiivisesti myös erilaisten
informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alan työ- ja harjoittelupaikkailmoitusten
jakamiseen. Kaikista tapahtumista on tiedotettu kuitenkin myös ensisijaisen
viestintäkanavan, UDK-listan kautta. Some-vastaavan toimesta UDK:n Instagram-tilikin on
toiminut aktiivisena viestintäkanavana UDK:n toiminnasta.
Tenttiarkistoon on myös pyritty kauden aikana lisäämään täytettä. Tenttiarkistoa on
ylläpitänyt webmaster.
Ainejärjestölehti Asiasanaa ilmestyi toimintakauden aikana kolme numeroa. Neljäs numero
ilmestyi alkuvuodesta 2018. Numero 2/2017 oli perinteinen fuksinumero, joka jaettiin syksyn
fukseille. Muun muassa tuutorivastaavat, tasa-arvoastaava ja sopo-vastaava osallistuivat
lehtijuttujen kirjoittamiseen. Myös muut UDK:n opiskelijat osallistuivat lehden sisältöjen
tuottamiseen.

Tapahtumat
Kaudella 2017 UDK on järjestänyt jäsenilleen monipuolista virkistystoimintaa viikoittain
lukuun ottamatta kesäkuukausia. Virkistys- ja tapahtumatoimintaa on järjestetty kulttuurin,

koulutuksen, urheilun, ympäristöasioiden ja viihdetapahtumien
osa-alueiden vastaavien sekä erillisten tiimien järjestämänä.

saroilla

kyseisten

Kaikki UDK:n tapahtumat ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Osallistumiskynnys
pyritään pitämään aina mahdollisimman matalana, jotta tapahtumiin osallistuminen olisi
aktiivista ja ainejärjestön jäsenistöä osallistavaa. Tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen
pyrittiin pitämään avoimena prosessina, johon jokainen voi halutessaan osallistua.
Tapahtumista tiedottaminen toteutettiin ajankohtaisesti viikottaisella tapahtumauutiskirjeellä
sekä UDK:n Facebook-ryhmässä tapahtumia edeltävinä päivinä. Tapahtumien
tiedotuksessa tuodaan aina selvästi ilmi milloin, missä ja minkälainen tapahtuma on, sekä
tapahtuman mahdollinen maksullisuus. Tapahtumakuvauksiin on myös aina liitetty
yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, mikäli tapahtumaan liittyviä kysymyksiä ilmenee.
Tapahtumista päivitettiin kuulumisia seuraajille myös UDK:n Instagram-tilin välityksellä.
Spontaanisti järjestetyistä tapahtumista tiedotettiin myös erikseen sähköpostilistalla ja
Facebook-ryhmässä. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että fuksit pääsevät mukaan
ainejärjestön toimintaan myös alkusyksyn fuksitapahtumien jälkeen mm. kannustamalla ja
kysymällä fukseja mukaan tapahtumiin sekä tiedottamalla tapahtumista erikseen myös
fuksien viestintäkanavilla (Facebook-ryhmä, fuksilista, Whatsapp-ryhmä).
Alkoholittomat tapahtumat (mm. ainejärjestökahvit sekä koulutus-, kulttuuri- ja
liikuntatapahtumat) kuuluvat olennaisena osana yhdistyksen toimintaan. Viihdetapahtumien
yhteydessä on painotettu sitä, että alkoholinkäyttö ei ole edellytys osallistumiselle.
Ainejärjestön sponsoroimissa bileissä, kuten tutustumisbileissä, varmistamme aina, että
tarjolla on sekä alkoholillisen lisäksi alkoholitonta juotavaa. Huomioimme myös
erityisruokavaliot ja allergiat jo tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä.
Tapahtumatarjontaa pidettiin monipuolisena ja tapahtumatiimi kehitti uusia tapahtumia
yhteistyössä muun jäsenistön kanssa. Tapahtumavastaavien toteuttama suurin muutos oli
UDK:n vappuviikot, jotka saivat positiivisen vastaanoton ainejärjestön jäsenistöltä. UDK:lla
on myös jo paljon perinteeksi muodostuneita tapahtumia kuukausittain sekä vuosittain.
Näitä ovat esimerkiksi Kintulammen mökkireissut, tutustumisbileet, halloween, pikkujoulut
sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat työelämätapahtumat.
Ainejärjestön viestinnän on oltava välitöntä ja avointa. Kannustamme opiskelijoita
järjestämään tapahtumia, koska uskomme että yhdessä tekeminen kehittää opiskelijoiden
vuorovaikutusta ja tiimityöskentelytaitoja. Mitä enemmän on ihmisiä tekemässä, sitä
helpompaa on tarjota jokaiselle jotain. Tapahtumien järjestämistä kannustetaan muun
muassa sillä, että siitä on tehty helppoa. Sähköpostilistalle voi postata omia tapahtumia tai
tapahtumatiimille voi ehdottaa tapahtumia, sekä kuka tahansa jäsen voi liittyä

tapahtumatiimiin kehittämään tapahtumia tapahtumavastaavien kanssa. Tapahtumatiimi
kokoontuu kerran kuukaudessa suunnittelemaan tulevia tapahtumia.

Kulttuuritapahtumat
Kulttuuritiimissä oli toimintakaudella 2017 kaksi jäsentä. Monenlaisia tapahtumia järjestettiin
joka kuukausi kesäkuukausia lukuunottamatta. Kulttuuritiimi teki tiiviisti yhteistyötä
tapahtumatiimin kanssa. Tapahtumista tiedotettiin UDK:n tapahtumakirjeessä ja
Facebook-ryhmässä. Lisäksi suuremmista tapahtumista lähetettiin erikseen sähköpostia.
Osallistujia tapahtumiin riitti hyvin.
Perinteisesti tehtiin esimerkiksi teatterivierailu ylioppilasteatteriin sekä vierailtiin muutamissa
paikallisissa museoissa, muun muassa Pelimuseossa. Toimintakaudella vakiinnutettiin
kulttuuritoiminnan muotona tapahtuma Tänään kahville. Tarkoituksena oli tutustua
tamperelaiseen kahvilakulttuuriin ja tarjota yksi säännöllinen alkoholiton tapahtuma lisää
tapahtumakalenteriin.
Kulttuuritapahtumat pyrittiin pitämään monipuolisina, ja siinä onnistuttiin. Kokeiltiin
esimerkiksi uusia tapahtumamuotoja: Halloweenin aikana muun muassa toteutettiin
hautausmaakävely ja lisäksi ilmaisia elokuvanäytöksiä Elokuvakeskus Niagarassa pyrittiin
myös hyödyntämään.

Liikuntatapahtumat
Liikuntatapahtumat on pyritty pitämään monipuolisina tälläkin toimintakaudella.
Liikuntatapahtumat ovat suunniteltu tiiviissä yhteistyössä tapahtumatiimin tapaamisten
yhteydessä. Kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa. Liikuntatapahtumista tiedottaminen
sujui onnistuneesti, ja tapahtumien osallistujamäärä oli lähes aina kiitettävä.
Liikuntatapahtumien vaihtelevuus on pysynyt monipuolisena, ja erilaisia tapahtumia
järjestettiin kerran kuukaudessa. Sulkapiiri toimii edelleen aktiivisena ja kerää edelleen
aktiivista kävijäkuntaa.
UDK oli aktiivisesti mukana mm. Akateemisen kyykän mm-kisoissa, joihin ainejärjestömme
jäsenet osallistuivat kahden joukkueen sekä usean kannustajan voimin.
Toinen vuoden suuri tapahtuma oli VIP-pesis, jossa UDK sijoittui upeasti kolmanneksi.

Viihdetapahtumat
Hallitukseen nimettiin kaksi tapahtumavastaavaa, jotka hoitivat itse tapahtumien tiedotuksen
ja sopivat keskenään työnjaosta. Tapahtumatiimi kokoontui pääsääntöisesti kerran kuussa
suunnittelemaan tulevia tapahtumia.
Tapahtumaraportointia jatkettiin tekemällä merkittävistä tapahtumista kattavampi raportti
jälkikäteen ja arkistoimalla se tulevia tapahtumia varten. Kaikki tapahtumat tuli myös kirjata
lyhyesti jälkikäteen erilliseen raporttiin osallistujamäärineen sekä tarvittavine lisätietoineen,
jotta tapahtumien suunnittelu, toteuttaminen ja ennakointi olisi vaivattomampaa myös
jatkossa.
Vastaavien ja etukäteen sovittujen järjestäjätiimien lisäksi (esimerkiksi pikkujoulut järjestivät
perinteen mukaisesti fuksit) oli tapahtumien järjestämisessä mukana ilahduttavan moni
udklainen. Tapahtumia toteutettiin sekä spontaanisti että perustamalla tapahtumaa varten
oma suunnittelutiimi, kuten sitsien tapauksessa.
Yhteistyötä tehtiin Kumulan kanssa työelämätapahtuman merkeissä. Suuri osa
tapahtumista oli perinteisiä tai ne noudattivat jokseenkin perinteistä kaavaa. Uutena lisänä
järjestettiin erilaisia tapahtumia vappuviikoilla, kuten kämppäappro sekä viini-ilta.
Viihdetapahtumia pyrittiin järjestämään myös yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa.
Tällaisia tapahtumia olivat esimerkiksi Vihersitsit Staabin, Iltakoulun, ITUn sekä TAMPIOn
kanssa, sekä Erositsit Luupin kanssa. Yhteistyötä tullaan jatkamaan Vihersitsien osalta
myös vuonna 2018.

Sosiaalisen median vastaava
Somevastaavina toimivat tapahtumavastaavat, joiden vastuuna oli päivittää UDK:n
Instagram-tiliä. Instagram-tilille pyrittiin päivittämään kuvia ainejärjestön tapahtumista sekä
muista ajankohtaisista asioista. Instagram-tilin avulla pyritään kuvaamaan monipuolisesti
ainejärjestön elämää sekä verkostoitumaan UDK:n jäsenten sekä muiden ainejärjestöjen ja
toimijoiden kanssa tehokkaammin. UDK:n Instagram-aktiivisuus kasvoi huomattavasti
verrattuna aiempaan vuoteen. Ainejärjestön Instagram-julkaisut keräsivät vuonna 2017 yli
2100 tykkäystä, ja suosituimmat julkaisut liittyivät haalarien korkkaamiseen, uuden
hallituksen valintaan, tapahtumiin sekä verenluovutukseen. Sosiaalisen median sisällöt
noudattavat osaltaan UDK:n viestinnän periaatteita ja pelisääntöjä.

Instagramin lisäksi UDK:lla on käytössä Facebook-sivu, jonka viestinnästä vastaa
viestintävastaava. Facebook-sivulla pyritään tuomaan esiin ainejärjestön uutisia ja
ajankohtaisia asioita.

Pelivastaava
Pelivastaavan pesti sai jatkoa kaudella 2017. Pelivastaava järjesti pelitapahtumia, sekä
välitti tietoa UDKlaisille muista pelitapahtumista, esimerkiksi Akateemisiin pelaajiin liittyen.
Erityisen suosittuja pelivastaavan järjestämiä tapahtumia olivat lautapeli-illat, jotka
järjestettiin pääasiassa yliopiston tiloissa.

Ympäristövastaava ja UDK:n ekotiimi
Ympäristövastaavan toimenkuvaan kuului kaikki ympäristöön-, eläimiin-ja ekologiaan
liittyvät kysymykset. Kauden 2017 ympäristövastaavan toiminta koostui enimmäkseen
Gaia-sähköpostilistan seuraamisesta ja viestien (ml. tapahtumakutsut) lähettämisestä
jälleen
UDK:n
sähköpostilistalle
sekä
tapahtumista
tiedottamisesta
UDK:n
Facebook-ryhmässä. Monilla tapahtumilla oli oma tapahtumansa Facebookissa ja jotkin
vaativat ennakkoilmoittautumista. Toimi sisälsi myös yleisesti ympäristöasioiden
seuraamista ja asioista tiedottamista lähinnä Facebookissa.
Kaudella 2017 UDK jatkoi Reilun kaupan sitoumusta toiminnassaan. Käytännössä tämä
tarkoittaa lähinnä sitä, että UDK:n tilaisuuksissa on käytössä Reilun kaupan tai muun
vastaavan eettisen kaupan sertifikaatin kahvia ja teetä sekä mahdollisuuksien mukaan
myös muita eettisen kaupan tuotteita. Reilun kaupan sitoumus tarkoittaa myös, että
kerromme Reilusta kaupasta tapahtumissamme ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan
lukuvuoden aikana järjestettäviin Reilun kaupan korkeakoulun tapahtumiin. Kaudella
järjestettiin myös Reilu herkkuhetki, jolloin tarjolla oli enemmän Reilun kaupan tuotteita.
Ympäristövastaavan yksi mahdollinen tiedotuskanava olisi ollut myös UDK:n ekotiimin
Facebook-ryhmä, jota kuitenkaan ei kovin aktiivisesti käytetty. UDK:n ekotiimille oli luotu
hallituskaudella 2014 Facebook-ryhmä, jonka toiminta on kuitenkin hiipunut kausina
2015-16, jolloin tiimin puitteissa ei järjestetty yhtäkään tapahtumaa.

Tasa-arvovastaava
Tasa-arvovastaava otti kantaa UDK:n tapahtumiin ja toimintaan liittyvissä tasa-arvoasioissa,
sekä vastasi UDK:n jäsenten kysymyksiin kautensa aikana tarvittaessa.

