
Pöytäkirja 
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat 

– ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous 

Aika: lauantai 19.1.2019 Klo: 12:00 

Paikka: Pinni A4101, yleisen aj-tilan kokoushuone 

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

(poistui 13:00), Eetu Riissanen, Heidi Salo, Jarkko Pakalén, Reetta Isoluoma, Saara 

Ojala (poistui 13:04, palasi 13:10), Laura Haapakangas (poistui 13:52), Pyry Hakala 

(poistui 13:52) 

Esityslista 

Alkutoimet 

1. Kokouksen avaus 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:21 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

• Lisättiin esityslistalle kulukorvaukset 

• Hyväksyttiin esityslista muutoksineen 

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 

hyväksyminen 

• Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin 

• Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eetu Riissanen ja Saara Ojala 

Ilmoitusasiat 

5. Ilmoitusasiat  

• Tuutorivastaavien ensimmäinen tapaaminen keskiviikkona 23.1. TTY:llä 

• Monttubileet 1.2. 

• Treyn vuosijuhlat 19.10. 

• Häirintälomake korjattu 

• ITC-tiedekunnan tapaaminen 28.1. klo 11-12 Olohuoneessa 

• 22.1. kopo-edustajille tarkoitettu tapaaminen (ITC) 



• ITI-kahvit jatkuvat informaatiotutkimuksen tutkinto-ohjelmassa, kysytään 

mediatutkimuksen puolelta haluavatko osallistua 

• Paras hyvä tyyppi -palkinto saatu takaisin edelliseltä vastaanottajalta 

• 28.1.-25.2. tuutorihaku, sisältyy myös kv-tuutorit (yhteinen hakulomake) 

• Tapahtumakyselylomake jäsenistölle, suunnitellaan ja lähetetään lähiaikoina 

• Ympäristövastaavien sähköpostilistaa ei löydy, selvitetään 

• Asiasanan vuosijuhlanumeron taitto vieläkin vaiheessa, taittajasta ei ole 

kuulunut 

• Viestinnän puolesta jatketaan koostettua aj-tiedotusviikkokirjettä (tai kun 

tarpeeksi asiaa) 

• Ekskursiotiimi aloittaa suunnittelun, vapaaehtoiset valittu 

• Pauliina Baltzar ja Reetta Isoluoma edustavat ainejärjestöjen ja kiltojen 

hallitusten / toimihenkilöiden tutustumisristeilyllä 27.-28.1. 

6. Posti  

• Ei uutta postia 

7. Padlet-palautteet 

• ”Pj:lle ei tänä vuonna valtikkaa tai valtaistuinta” 

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät  

• 15.1. Tänään vohvelikahveille – 8 

9. Talousasiat  

• Päätilillä 6942,98 €, säästötilillä 538,20 € 

• Ensi vuoden budjettiin PRH:n maksu nimenkirjoitusoikeuksien muuttamisesta 

• Aletaan työstämään lisätalousarviota yhdistyksen kevätkokoukseen 

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot 

• 22.1. Kupillinen kopoa -tapahtuma, Heidi Salo osallistuu 

• 21.1. Koulutuksen varadekaanin tapaaminen (ITC), Pauliina Baltzar osallistuu 

Päätösasiat 

11.  Toimihenkilöiden nimeäminen 

• Käsitellään hakemukset nimettömänä, puheenjohtaja ei osallistu keskusteluun 

(tietää nimet) 

• 11 hakemusta saapunut, yksi (hakija nro 5) vetänyt hakemuksensa pois 

• Hyväksytään kaikki 10 hakijaa 

• Katsotaan nimet: 

• Mihkal Jouste, tapahtumavastaava (ja verkkosivut tarpeen mukaan) 

• Veera Honka, Asiasanan toimitus 



• Pyry Hakala, Asiasanan toimitus 

• Joona Jylhälehto, valokuvausvastaava 

• Samppa Penttinen, haalarimerkkivastaava 

• Satu Prykäri, Asiasanan toimitus 

• Samu Eräkanto, tapahtumavastaava ja Asiasanan toimitus 

• Jere Salomaa, tapahtumavastaava 

• Laura Haapakangas, tapahtumavastaava ja Asiasanan toimitus 

• Alisa Hakkarainen, edunvalvontavastaava 

12.  Tarrat opiskelijakortteihin 

• Asiaa selvitellään edelleen, käsitellään myöhemmin 

13.  Asiasanan taitto 

• Taitto-ohjelmaksi Scribus, avoimen lähdekoodin ilmainen ohjelmisto 

14.  Kulukorvaukset 

• Pauliina Baltzarille 20€ nimenkirjoitusoikeuksien muuttamisesta PRH:lle 

Lopputoimet 

15.  Muut esille tulevat asiat (META)  

• Toimihenkilöille oma listaussivu UDK:n nettisivuille 

• Logosta riippumatonta UDK-pipoa ehdotettu 

• Ollaan yhteydessä Vostokiin tuutoroinnista, onko sieltä joku siirtymässä 

mediatutkimukseen ja onko kiinnostusta tuutorointiin 

• Kevätkokouspäivän bileteemaa pohditaan vielä 

• Yhdistyksen nimeksi ehdotettu vain UDK ry 

• Sääntömuutoksia käsitelty 

16. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen  

• Doodletetaan, kaikki ei paikalla. Pyritään pitämään helmikuun alussa. 

17.  Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:04 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
  
 

 

 
Pauliina Baltzar 



 
 
puheenjohtaja 

  

  
 
 
Julle Kuusisto 
 

 
sihteeri 
 

 

 

 
Eetu Riissanen 
 
 
pöytäkirjantarkastaja 
 

 

 
 
 

Saara Ojala 
 
pöytäkirjantarkastaja 


