
Pöytäkirja 

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat - 

ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous 

Aika: Torstai 28.9.2017 klo: 12.00 

Paikka: SIS-olohuone, Pinni B1029-1031 
 
Läsnä: Topias Mattinen (puheenjohtaja), Eero Mäkipää (sihteeri), Jesse Rahkola, Reetta 
Isoluoma, Roope Mattila, Pauliina Baltzar, Sonja Hakkarainen, Ruut Männistö (poistui 12:25), 
Pyry Hakala, Taneli Laaksonen, Saara Ojala, Heidi Salo, Lassi Majava, Laura Haapakangas, 
Joona Hakalahti, Krista Hyvönen, Julle Kuusisto, Antti Manninen, Minna Keskinen, Antti 
Koivisto, Laura Surco Taype, Roosa Repo, Mai Trux, Verna Järvelä, Satu Prykäri, Shan Luolin 
(saapui klo12:35 poistui 12:42) 
 

Esityslista 
 

Alkutoimet 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 12:03 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

- Esityslista hyväksytään sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen 

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jesse Rahkola ja Pauliina Baltzar 
 



 

Ilmoitusasiat 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

- Pivo oli lähettänyt fukseille tarkoitettuja haalarimerkkejä. 
- Postissa oli saapunut verenluovutusmainos. 
- Talousasioita oli poistettu vahingossa. Tiedostot saatiin palautettua. Viivi 

konsultoi Katria tiedostojen varmuuskopioinnista. 
- Satu ja Sonja edustivat tampereen teatterin agentti-illassa. Tampereen teatteri 

kertoi esimerkiksi hyvästä tarjouksesta opiskelijoille. Infosta tehdään kooste. 
- UDK oli mukana suunnittelemassa Haalarihohdot-tapahtumaa. Tapahtumasta 

tulee lisäinfoa järjestäjien toimesta. 
- Haalarit lähtevät ensi viikon maanantaina tilaukseen. 
- Menneet tapahtumat ja osallistujamäärät: 

- 18.9. UDK-kyykkää: 26 
- 20.9. AJ-bingo: 15 
- 27.9. Tänään kaljalle: 20 
- 2.9. Vohvelibileet: 28 
- 4.9. Peli-ilta: 29 
- 6.9. IKEA-eksursio: 11 
- 7.9. Fuksihäppenkinki: 60 
- 11.9. Hervanta ekskursio: 15 
- 21.9. Tutustumisbileet: 70 
- 23.9. Fuksiaiset: 20 
- 8.9. UDK menee museoon: 8 

 
6. Talousasiat 

- Päätilin saldo: 3568,03€ ja Säästötilin saldo: 999,88€ 
- Päätilin saldosta 750€ haalarisponsorirahoja. 

 
7. Jaostot ja neuvostot 

- SOPO: ei erityistä ilmoitettavaa. 
- KOPO: ei erityistä ilmoitettavaa. 
- VICO: ei erityistä ilmoitettavaa. 

- VICO:n järjestämät monttubileet tulevat. UDK:lla ei ole enempää tietoa 
tapahtuman järjestelyistä. 

- OPSURYHMÄ: 



- Opsuryhmään tarvittaisiin UDK:sta opiskelijajäseniä. Ryhmässä ruvetaan 
suunnittelemaan COMS:n uusia tutkinto-ohjelmia. 

- Seuraava kokous järjestetään 3.10 klo 10.-11:30. 
- Järjestetään sähköpostirekry jäsenistä. Kaksi jäsentä tarvittaisiin. Mieluiten sekä 

IGS:in, että informaatiotutkimukseen suuntautunut opiskelija. 
- BOBCATSSS: 

- Bobcatsss matkatukea haetaan. Matkatuen hakua ehdotettaisiin 
hallituksen järjestettäväksi. Uusi yhteistyövastaava voisi olla 
ajankohtainen. 

 

Päätösasiat 

 
8. UDK:n rahallinen avustus Muumimuseon retkeä varten 

- Tiedustellaan mahdollista osallistujamäärää ja päätetään tukemisesta 
seuraavassa kokouksessa. 

9.  Uusien jäsenten hyväksyminen yhdistykseen 
- Uudet jäsenet: 

- Taneli Laaksonen 
- Laura Surco Taype 
- Oskari Kuusela 
- Antti Koivisto 
- Lauri Komulainen 
- Markus Kämäräinen 

10. Maitojauheen ja uuden tiskiharjan kulukorvaus 
- Päätetään korvata Topias Mattiselle 9,84€ kulukorvauksia maitojauheesta ja 

tiskiharjasta. 
 
11. Tutustumisbileiden kulukorvaukset ja Kumulan sponsorointi 

- Päätetään korvata tutustumisbileiden kulukorvaukset. Kumulan sponsoroinnista 
yli jääneet rahat lisätään tapahtumabudjettiin. 

 
 
Lopputoimet 

 
14. Muut esille tulevat asiat (META) 



- Ehdotetaan järjestettäväksi hallituspaneeli, jossa annettaisiin infoa 
hallitustoimista, sekä halukkaat voisivat ilmaista kiinnostuksensa eri 
hallituspesteihin. 

- Kumulan jäsenhankintakampanja on alkanut ja on käynnissä 28.9-20.1. Kumula 
palkitsee uusien jäsenien hankkimisesta UDK:n rahallisella korvauksella. 

- AATOS tiedusteli mahdollisesta yhteistyöstä. Heille on vastattu että voimme 
esimerkiksi sitsata yhdessä. 

- KOPULA:n 50 vuotisjuhlat ovat 4.11. UDK:lta ei lähde virallista edustusta. 
- Kintulampi on varattu 25.11. 

 
15. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen 

- Seuraava kokous 23.10 Klo 17:00 
 
16. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:06 
 

 

 
Topias Mattinen 
 
 
puheenjohtaja 
 
 
Eero Mäkipää 
 
 
sihteeri 
 
 
Jesse Rahkola 
 
 
pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Paulina Baltzar 
 
 
pöytäkirjantarkastaja 


