
Pöytäkirja 
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat 

–  UDK ry:n hallituksen kokous 7/2019 

Aika: maanantai 1.4.2019 Klo: 17:00 

Paikka: Pinni B1076, ryhmätyötila 

Läsnä: Pauliina Baltzar (puheenjohtaja), Julle Kuusisto (sihteeri), Aki Lindholm, Atte 

Auvinen, Eetu Riissanen, Heidi Salo, Saara Ojala, Verna Järvelä, Jarkko Pakalén 

(saapui 17:15) 

Asialista 

Alkutoimet 

1. Kokouksen avaus 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:09 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

• Puheenjohtajana toimii Pauliina Baltzar ja sihteerinä Julle Kuusisto 

• Ääntenlaskijoiksi valittiin Atte Auvinen ja Eetu Riissanen 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

4. Asialistan hyväksyminen 

• Asialista hyväksyttiin 

5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 

hyväksyminen 

• Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin 

• Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heidi Salo ja Verna Järvelä 

Ilmoitusasiat 

6. Posti  

• HEXCU-haalarimerkkien lasku ja haalarimerkit 

• Ekskursion lasku 

7. Padlet-palautteet 



• Viisi palautetta saapunut 

• Erityisesti liittyen tapahtumiin, tapahtumavastaavat ottavat huomioon 

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät  

• 19.3. Tänään kaljalle ft. Luuppi – 50 henkeä 

• 21.3. St. Patrick’s Day -sitsit – 150 henkeä 

• 27.3. Tänään kaljalle henkilökunnan kanssa – 12 henkeä 

• 28.3. Sulkapalloa – 6 henkeä 

• 29.3. Museovisiitti – 6 henkeä 

9. Talousasiat  

• Talousvastaava käsitteli yhdistyksen talousasiat 

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot 

• Mediatutkimuksen opsuun alettu taas pohtia internet-tutkimusta 

• Infotilaisuuksia mediatutkimuksen opsusta tulossa 

• TREYn edustajisto ei lähtenyt tukemaan ilmastolakkoa 

• 29.4. Vicon kevätkokous 

• ITC-tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmän ensimmäinen kokous 10.4. 

• VIMOn suunnitteluryhmään opiskelijajäseneksi informaatiotutkimusta 

edustamaan Heidi Salo 

• INAn kevätkokous 10.5., Reetta Isoluoma osallistuu 

11.  Hallituksen kuulumiset 

• Liikunta- ja tapahtumavastaava: Vapputapahtumat lyöty lukkoon, sulkapallo- 

ja pingisvuoroja mahdollista järjestää useinkin 

• Puheenjohtaja: HEXCU-asioita, sääntömuutos mennyt läpi, 

Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuma 14.5., 15.4. haettava 

puhujaksi, HEXCU-sponsorit julkaistu 

• Viestintävastaava: Tiedottaa pitäisi, asiakirjapohjan voisi tehdä, kun lopullinen 

logo valmis 

• Asiasana: Kyselyä sisällöstä jäsenistölle (osana viestintäkyselyä tai esim. QR-

koodi julkaisuun) 

• Tuutorivastaavat: Ensimmäinen tuutorimiitti pidetty, mietitään mahdollista 

ryhmä- tai tapahtumakohtaista jakoa syksylle, tuutoriparit?, 

hyväksymiskirjeeseen ei saada enää liittää ainejärjestön omia materiaaleja, 

haalarisponsseja kertynyt kiitettävää vauhtia, valmennusiltapäivän järjestelyä 

– ensimmäinen ilmottautuminen saapunut 

• Yhdenvertaisuusvastaava: Osallistunut UDKLOVE-blogin kirjoittamiseen 

• Kv-vastaava: KV-haku taas päättynyt, seuraava blogivuoro 

• Kopo: Kupillinen kopoa -tapahtuma oli 26.3., TREY haluaisi kannustaa 

opiskelijoita äänestämään, Heidi tekee äänestysinfon UDK:laisille, kopo-

konferenssi 9.4., Heidi osallistuu 



• Webmaster: Uusi blogikirjoitus julkaistu, säännöt päivitetty, toimihenkilöosio 

luotu, kv-tuutoreille tehdään osio, tuutorien osalta ensi syksyn tuutorien 

päivitys 

• Kulttuurivastaava: Tapahtumakirjeen mukana kulttuuri-infoa, alkoholillisen 

kulttuuritapahtuman ideointi, visat/keikat? 

• Talous- ja tapahtumavastaava: Kirjanpitoa ja talousasioita, Luupin ja UDK:n 

yhteissitseistä kokoustamista, vappuviikot julkaistu Facebookissa  

Päätösasiat 

12.  Kulukorvaukset 

• Saara Ojalalle aj-tilan pesuaineesta 1,09 € 

• Jarkko Pakalénille Asiasanan kirjekuorista 2,99 € 

• Hyväksyttiin kulukorvaukset 

13.  Logon vahvistaminen 

• Logon lopullisesta ulkomuodosta (fonteista) äänestettiin 

• Enemmistöäänet saanut valittiin, logo vahvistettu 

14.  Strategiatyöryhmän perustaminen 

• Jokainen hallituslainen pohtii pestinsä kohdalla, millainen sen haluaisi olevan 

viiden vuoden päästä 

• Strategia valmiina syksyllä 

15.  Yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmän perustaminen 

• Eetu aloittaa suunnitelman tekemisen 

• Verna, Pauliina ja Alisa osallistuu 

• Suunnitelma valmiina toukokuussa 

16.  Ympäristösuunnitelmatyöryhmän perustaminen 

• Reetta, Saara ja Pauliina hoitavat suunnitelmaa 

• Suunnitelma valmiina toukokuussa 

17.  Kuva-arkisto 

• Somea ja Asiasanaa varten kansio kuville, voi luovuttaa kuvia UDK:n käyttöön 

• Oikeudet hallituslaisille ja toimihenkilöille 

• Verna ja Jarkko suunnittelevat säännöt 

18.  Kahvinkeitto aj-tilassa 

• Kahvibudjetti on kasvanut liikaa, koska tarjolla nykyään myös maitoa 

• Tarve rajata budjettia 



• Jatkossa UDK tarjoaa vain rajatun määrän kahvia ja maitoa aj-kahveja ja 

erinäisiä tilaisuuksia varten 

• Omien kahvien tuontia suositellaan 

19.  Julistautuminen yhdenvertaiseksi 

• UDK julistautuu yhdenvertaiseksi (https://yhdenvertaisuus.fi/julistautuminen) 

20.  Noutamattomat haalarit 

• Viime syksyn fukseille ilmoitetaan noutamattomista haalareista (2 kpl), viikko 

aikaa hakea  

• Edellisten vuosien haalareita aletaan myymään: 5 € /kpl pyydetään niistä, 

joissa UDK-logo on nilkassa ja 7 € /kpl niistä, joissa UDK-logo on selässä 

21.  Kide.app-jäsenrekisteri 

• Päätetään siirtyä sähköiseen jäsenrekisteriin, helpottaa tietojen hallintaa 

• Palvelu on ilmainen 500 jäseneen saakka 

• Saara hoitaa asiaa 

22.  UDK-lippu 

• Päätetään tehdä lakanasta UDK:lle lippu, jota käytetään tulevissa 

tapahtumissa 

• Pauliina hakee lakanan, Saara maalaa 

Lopputoimet 

23.  Muut esille tulevat asiat (META)  

• Asiasanan laskut lähetetty 

24.  Seuraavan kokousajankohdan päättäminen  

• Selvitetään Doodlella myöhemmin 

25.  Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:40 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
  
 

 

 
Pauliina Baltzar 



 
 
puheenjohtaja 
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sihteeri 
 

 

 

 
Heidi Salo 
 
 
pöytäkirjantarkastaja 
 

 

 
 
 

Verna Järvelä 
 
 
pöytäkirjantarkastaja 


