
PÖYTÄKIRJA

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat - UDK ry:n hallituksen kokous 

Aika: Ti 11.3.2014 klo 18.00 
Paikka: PinniB 0016 

Läsnä: Laura Heikkinen (puheenjohtaja), Janne Karin-Oka (sihteeri), Joni Alava, Marianne 
Toivonen, Klaus Törnkvist, Anni Isotalo, Paula Laukkanen, Jyrki Suomi, Hanna Isola, Niko 
Ranta (Saapui kohdassa 10), Fanni Häkkinen, Lauri Asikainen (Saapui kohdassa 7 ja 
poistui kohdassa 12) 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Sihteeriksi valittiin Janne Karin-Oka, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Laukkanen ja 
Marianne Toivonen 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
- Hanna Isola on valittu koulutuksen ohjausryhmään. Klaus Törnkvist ja Niko Ranta jatkaa 
koulutusohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä. 
- Sääntörekisterimuutos on lähetetty Patentti ja rekisterihallitukseen (PRH) 

Menneiden tapahtumien osallistujat: 
- 06.02. Haalarietkot Jaken luona, 10 hlö 
- 12.02. Kumulan työnhakuilta 27 hlö 
- 13.02. Kirjapiiri 7 hlö 
- 14.02. Ystävänpäiväiltamat Teron luona 10 hlö 
- Olympialaisten jääkiekkokisastudiot 

o 14.2. 4 hlö 
o 16.2. 4 hlö 
o 19.2. 8 hlö 

- 19.02. Alias peli-ilta 14 hlö 
- 21.02 Pispalan portaiden porrasjuoksu, 3 hlö 
- 25.02. Vierailu Reetorien peli-iltamassa 4 hlö 
- 27.02. Haalari-iltamat 19 hlö 

6. Talousasiat 
- Saldot: päätili 1219,84, haalaritili 997,36



7. Päätösasiat 
- Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin: 

o Hanna Ronkainen, Juuso Ala-Kyyny 
- Paula Laukkaselle myönnettiin Aj-kahvien kustannuksista: 12,61€ 
- 11.3 Leipomistapahtumaan myönnettiin 25,00€ 

8. Jaostot ja neuvostot 

Opetussuunnitelmatyön käynnistystilaisuus (19.2.2014, Klaus) Opetussuunnitelmatyö 
2015-18 on käynnistetty ja suunnitelman on tarkoitus valmistua tämän ja ensi vuoden alun 
aikana. 
Esityksessä nousi esille ainakin tavoite kehittää oppimisympäristöjä, panostaa 
kansainvälistymiseen ja verkko-opetukseen sekä monimuoto-opetukseen keskittyminen. 
Lisäksi kerrottiin, että opiskelijan sähköinen työpöytä (eHOPS) pitäisi tulla käyttöön tämän 
vuoden aikana. Lisätietoja: https://intra.uta.fi/portal/fi_FI/group/tietopankki/ajankohtaista-
opetussuunnitelmatyossa. Opiskelijoita on myös kysytty yhteistyöhön suunnittelemaan 
tulevaa opetussuunnitelmaa (teemaryhmät). Tästä on ilmoitettu erillisellä sähköpostilla. 
Sovittiin, että aiotaan pitää keskustelutilaisuus yhdessä Luupin ja ops-työryhmän kanssa 
opetussuunnitelmasta. 
Niko kertoi kertoi johtokunnan kokouksesta 

o Johtokunnan ulkoiset jäsenet esittäytyivät, 3 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä 
o Kokouksessa käytiin läpi miten yksikön rahoitus rakentuu 

9. Tulevien tapahtumien suunnittelu 
- 19.3. Klo 16.30 Kirjapiiri Kahvisalongissa 
- 20.3. klo 19.00 Tänään kaljalle, Paikka avoinna 
- 23.3. klo 18.30-21.00 Tähtitorniin tutustuminen (5€) 
- 26.3. klo 15.00 Andy Warhol yhteistyössä Tamyn kulttuurijaoston kanssa 
- 27.3. klo 18.00 Sitsit 
- 2.4. Megazone (alustavasti) 
- 3.4. klo 14.00 kirppiskierros bonuskirppikseltä 
- 8.4. Peli-iltama (alustava) Reettorit mukaan 
- Kiipeily maaliskuun lopulla. Päivä avoinna vielä. 
- Lauri Asikainen ehdotti lavatanssiopastuksen järjestämistä. Asikainen lupautui 
opastamaan argentiinalaisen tangon alkeita. Janne tiedustelee, onko tanssiopetuksesta 
kiinnostuneita. Tapahtuma sovittiin alustavasti järjestettäväksi 9.4. klo 17.00 
- 12.4. Klo 18.00 Tesomalle pizzalle 

10. Toiminnan dokumentoinnin kehittäminen 

Sovittiin, että isompien tapahtumien osalta tehdään epämuodolliset raportit. Raporttiin mm.
budjetit, paikka, ihmisten määrä, ongelmat, huomioon otettavat asiat, hyvin menneet asiat.
Jyrki asentaa UDK.fi-sivustolle wikin, jonne raportit voidaan kirjoittaa. Takautuvasti voisi 
kirjoittaa ainakin pikkujouluista ja haalaribileistä tällaiset raportit. 
Hallitusvastuun siirtämiseen voisi myös kirjoittaa pienen dokumentin vastuualueen 
hoitamiseen liittyvistä asioista. 

11. Verkkosivujen kävijämäärät 
Klaus esitteli verkkosivujen kävijämääriä. Sivustolla on ollut yhteensä 785 kävijää. 
Keskimäärin 40 kävijää viikossa. Klaus ehdotti, että sivuilla voisi olla myös 
englanninkielistä sisältöä. Verkkosivujen suunnittelukokous pidetään 19.3. klo 10-12. 



12. Opintopiiritoiminnan kehittäminen 
Keskusteltiin opintopiiri- ja lukupiiritoiminnan kehittämisestä verkkokurssien ja kirjatenttien 
vaihtoehtoisiksi suoritusmuodoiksi. Yksiköstä on tiedusteltu mahdollisuutta saada lista 
kursseista, jotka voi suorittaa edellämainituilla tavoilla. Yksiköstä lupailtiin listaa ja 
suoritusohjeita. Asiaa yksikön kanssa hoitaa Joni 

13. Yliopiston avoimet ovet -ryhmän vastuuhenkilön nimeäminen 
Tutor-vastaavat hoitavat UDK:n ja Luupin pöytää ja rekryävät ihmisiä puhumaan ja 
esittelemään tutkinto-ohjelmaa 

14. META 
Frans Mäyrä toi esille yksikössä alkavan verkkokurssien kehittämistyön. Työryhmään 
kaivataan opiskelijanäkökulmaa. Laura osallistuu ja Macea kysytään mukaan. 

15. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 1.4.2014. Klo 18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19.30 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

Laura Heikkinen 
puheenjohtaja 

Janne Karin-Oka 
sihteeri 

Paula Laukkanen 
pöytäkirjantarkastaja 

Marianne Toivonen 
pöytäkirjantarkastaja 


