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Toiminnan periaatteet

UDK ry on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen
opiskelijoiden ainejärjestö. UDK:n tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan opintosuuntien
opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ja toimia alojen opiskelijoiden etujärjestönä.

Yhdistyksen säännöt löytyvät UDK:n verkkosivuilta ja näiden lisäksi toiminnassa
noudatetaan vuonna 2019 laadittua strategiaa. Kaikessa UDK:n toiminnassa
noudatetaan strategiassa määriteltyjä perusarvoja, joita ovat avoimuus,
yhdenvertaisuus, ekologisuus ja yhteisöllisyys. Ainejärjestön toiminta organisoidaan
hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden sekä muiden vapaaehtoisten voimin
toimintasuunnitelman ohjaamalla tavalla. Toiminnan turvalliseen ja vastuulliseen
järjestämiseen poikkeustilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

UDK noudattaa toiminnassaan myös laadittuja suunnitelmia kuten yhdenvertaisuus- ja
ympäristösuunnitelmaa. Kauden 2020 hallitus laati yhdistykselle merkkiohjesäännön
juhlanauhaa varten ja suosittelee vuoden 2021 hallitusta harkitsemaan mahdollisten
ansiomerkkien tai akateemisten kunniamerkkien hankkimista sekä säännön
päivittämistä. Merkkiohjesääntö tullaan myös hyväksyttämään yhdistyksen kokouksessa
vuonna 2021. Kaudella 2021 suunnitelmien päivittämistä jatketaan ja tarvittaessa
laaditaan uusia. Toimintasuunnitelmaa käytetään apuna toiminnan organisoinnissa.
Suunnitelma käydään läpi perinteensiirtotilaisuudessa, joka järjestetään
mahdollisimman pian uuden hallituksen valinnan jälkeen. Hallitusvastaavan vaihtuessa
tarkempi tieto kyseisen pestin sisällöstä välitetään eteenpäin tehtyjen testamenttien
muodossa. Perinteikäs hallituspaneeli, jossa hallitusvastaavat kertovat tarkemmin
hallitukseen hakemisesta, hallitustoiminnasta ja pesteistään, suositellaan
järjestettäväksi myös kaudella 2021. Hallituspaneelista kehotetaan järjestämään
jatkossakin myös etätoteutus.

Hallitus tulee pitämään kokouksia kesäkautta lukuun ottamatta vähintään kerran
kuukaudessa. Etäkokousten järjestämistä suositellaan pandemiatilanteen niin
vaatiessa. Toimikaudella 2021 UDK jatkaa aktiivista ja monipuolista tapahtumatoimintaa
kiinnittäen erityishuomiota etätapahtumien viihteellisyyteen ja monipuolisuuteen.
Hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä pyritään motivoimaan myös järjestämään
tapahtumia ja olemaan aktiivisia sekä kehittämään osaltaan UDK:n toimintaa.

Vuonna 2020 viestintätieteiden kattojärjestöjen Vicon elinkaari tuli tiensä päähän.
UDK:n hallitusta kehotetaan kuitenkin lähtemään mukaan kehittämään yhteistyötä
informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan edustajien ja ainejärjestöjen kesken,
mikäli yhteistyömahdollisuuksia ilmenee. Vuonna 2021 yhteistyötä tehdään aloittavan



Sustainable Digital Life -maisteriohjelman kanssa, jonne UDK on sitoutunut
rekrytoimaaan kv-tuutoreita.

Talous

UDK:n toiminnassa noudatetaan annettua talousarviota. Budjetin toteutumista
seurataan hallituksen kokouksissa vähintään keväällä ja syksyllä talousvastaavan
toimesta. Jokaisella hallituksen jäsenellä on velvollisuus seurata ainejärjestön budjetin
toteutumista hallituskauden aikana. Vuonna 2019 UDK siirtyi POP-pankista Danske
Bankiin. Pankinvaihtokustannuksista johtuen pankin vaihtamista ei suositella ilman
erittäin painavia perusteita.

Koronan vuoksi vuodelta 2020 jäi ylijäämää. Kaudelle 2021 suositellaan lisätalousarvion
tekemistä mahdollisesti muuttuvan pandemiatilanteen vuoksi.

Sihteeri on hoitanut hallituksessa uusien jäsenten kulkulupa-asioita, minkä takia
suosittelemme antamaan sihteerille myös pääkäyttäjäoikeudet UDK:n jäsenrekisteriin.
Talousvastaavan suositellaan pysyvän Kide.appin kontaktihenkilönä. Jäsenrekisteri
siirtyi vuonna 2019 Kide.app -palveluun ja jäsentietokyselyssä tietonsa ilmoittamatta
jättäneet voidaan katsoa yhdistyksestä eronneiksi vuorovuosittain. Vuonna 2021
hallituksen tulee poistaa jäsenrekisteristä mahdolliset henkilöt, jotka ovat jättäneet
tietonsa ilmoittamatta peräkkäisinä vuosina.

Toimikaudelle 2020 talousvastaavan pesti muuttui talous- ja myyntivastaavaksi, jolloin
talousvastaava on vastuussa myös UDK-tuotteiden myynnistä. Talous- ja
myyntivastaava on vastuussa UDK-tuotteiden laittamisesta myyntiin Kide.app
-palveluun vuoden 2020 hallituksen päätöksen mukaisesti. Pandemiatilanteesta johtuen
MobilePay-tunnuksia sekä myyntioikeuksia suositellaan annettaviksi myös
tuutorivastaaville fuksisyksyn tapahtumia varten.

Kulukorvaukset suositellaan maksettaviksi kahden viikon sisällä niiden hyväksymisestä.

Yhdenvertaisuus

UDK:n yhdenvertaisuusvastaava vastaa siitä, että opiskelijoita ja muita jäseniä
kohdellaan yhdenvertaisina kaikessa toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaava puuttuu
kaikkeen mahdollisesti epäasialliseen käytökseen UDK:n toiminnassa ja tapahtumissa.



Vastaavan tulee olla yhdistyksen jäsenten tavoitettavissa yhdenvertaisuuteen liittyvien
kysymysten osalta. UDK noudattaa kaikessa toiminnassaan
yhdenvertaisuussuunnitelmaansa sekä Tampereen ylioppilaskunnan linjauksia
yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvon toteutumisesta. Yhdenvertaisuusvastaava toimii
myös ainejärjestön häirintäyhdyshenkilönä ja vastaa häirintälomakkeen kautta tai muilla
tavoin tietoon tuotujen häirintätapausten käsittelystä. Yhdenvertaisuusvastaava on
tarvittaessa myös yhteydessä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin.

Vuonna 2019 UDK:lle tehtiin yhdenvertaisuussuunnitelma ja häirintäohjesääntö. Vuoden
2021 yhdenvertaisuusvastaava huolehtii, että dokumenteissa esitetyt tiedot ovat
ajantasaiset ja tekee niihin tarvittaessa muutoksia. Yhdistyksen hallitus huolehtii, että
yhdenvertaisuussuunnitelma on jäsenistölle näkyvillä ainejärjestön kotisivuilla, ja että se
esitellään häirintäohjesäännön ohella uusille opiskelijoille syksyn aikana. Mikäli
suunnitelmaan tai ohjesääntöön tehdään muutoksia, niistä tiedotetaan jäsenistölle.

UDK:n yhdenvertaisuusvastaava huolehtii tapahtumavastaavien kanssa siitä, että
ainejärjestö järjestää monipuolisesti myös alkoholittomia tapahtumia ja että alkoholia
sisältävät tapahtumat eivät kuitenkaan missään tapauksessa edellytä osallistujilta
alkoholin käyttöä. Jäsenistölle tuodaan selväksi, että kaikki UDK:n tapahtumat ovat
häirinnästä vapaita. Tapahtumakirjeissä ja tiedotuksessa ilmoitetaan
häirintäyhdyshenkilön yhteystiedot sekä linkki häirintälomakkeeseen. Mikäli
yhdenvertaisuusvastaava ei ole tapahtumassa läsnä, voi jäsenistö olla yhteydessä
tapahtuman vastuuhenkilöihin mahdollisissa häirintä- tai kiusaamistapauksissa.

Verkkosivut & tietosuoja

Toimikaudella 2021 UDK:n verkkosivut uusitaan. Hallituksen tulee miettiä tarkoin
sisällöltään ja ulkoasultaan UDK:n tarpeisiin vastaava toimiva ratkaisu, jossa molemmat
opintosuunnat tulevat tasavertaisesti huomioiduiksi. Verkkosivujen uusimisprojektiin
ehdotetaan tiimin perustamista, jottei vastuu jää yhden ihmisen harteille. Uusimisen
yhteydessä sivut tulee myös kääntää englanniksi. Oleellisimmat tiedot kuten UDK:n
säännöt, suunnitelmat ja ohjeistukset, hallituksen pestit, hallituksen sekä aj-tilan
yhteystiedot, tarvittavat lomakkeet (nykyiset + ainejärjestötilan kulkulupalomake),
Asiasanaosiot ja uusille opiskelijoille tarpeelliset informatiiviset osiot tulee ehdottomasti
säilyttää. Myös UDKLOVE-blogi siirtyy uusille verkkosivuille ja kuva-arkiston tuomista
sivuille suositellaan. Vanhentuneet tiedot poistetaan.



UDK:n tietosuojakäytännöt ovat julkisesti nähtävissä UDK:n verkkosivuilla ja niitä
noudatetaan aina henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuojakäytäntöjä päivitetään
tilannekohtaisesti tarpeen vaatiessa.

Tapahtumakalenterin tarpeellisuutta tulee pohtia. UDK:n tapahtumista tiedotetaan
monipuolisesti useilla kanavilla, eikä erilliselle tapahtumakalenterille välttämättä ole
enää tarvetta. Olisi suositeltavaa tiedustella Forms-kyselyn kautta, millä keinoilla
jäsenistö pääosin seuraa tapahtumajulkaisuja.

Opintotoiminta

Kaudella 2020 hallituksessa oli kaksi koulutuspoliittista vastaavaa ja seuraavalle
kaudelle suosittelemme samaa mallia, jossa toinen vastaa pääosin
informaatiotutkimuksesta ja toinen mediatutkimuksesta. Tämän lisäksi
koulutuspoliittisten vastaavien tukena toimi edunvalvontavastaavaksi nimetty
toimihenkilö. Työmäärä oli kolmen henkilön kesken kohtuullinen, jonka vuoksi
edunvalvontavastaavan nimeäminen myös ensi kaudelle olisi suotavaa.

Opintopiirit järjestettiin vuonna 2020 erikseen mediatutkimuksen ja
informaatiotutkimuksen opiskelijoille ja suosittelemme samaa mallia myös seuraavalle
kaudelle. Tämän jaon ansiosta Opintopiireissä oli mahdollista keskustella alakohtaisista
asioista ja antaa tarkempia neuvoja omiin opintoihin. Jaon ansiosta yhden Opintopiirin
ryhmäkoko oli noin 20 henkilöä, jonka vuoksi keskustelevaa ilmapiiriä oli luontevaa
ylläpitää.

Koko jäsenistölle suositellaan järjestettäväksi informaatiotilaisuuksia
sivuainevalintontoihin sekä työelämämahdollisuuksiin ja urapolkuihin liittyen. Tilaisuudet
voisivat olla avoimia koko ainejärjestölle, mutta painotukset olisivat opintosuunnittain.
Ekskursioiden järjestämisessä tulisi huomioida ainejärjestön jäsenten eri opintosuunnat
ja tarpeet tasapuolisesti niin, että vierailukohteina olisi yrityksiä niin
informaatiotutkimukselle kuin peli- ja mediatutkimuksellekin.

Pääsykokeiden valmennuspäiviä ei vuoden 2020 koronatilanteesta johtuen pidetty,
mutta mahdollisuuksien mukaan valmennuspäiviä olisi suotavaa harkita keväälle 2021.
Mikäli mahdollista, valmennuspäivät tulisi järjestää molemmille opintosuunnille.
Valmennuspäivät tulisi järjestää 2-4 viikkoa ennen pääsykoetta, ja niiden
mainostaminen tulee aloittaa heti yhteishaun jälkeen useilla eri kanavilla.

Kaudelle 2021 toivomme hallituksen painottavan, että opiskelijaedustajat tulisi
rekrytoida UDK:n kautta, jotta hallituksella on tieto siitä, kuka edustaa UDK:ta ja millä



taholla. Tämän lisäksi olisi toivottavaa, että valittuja edustajia kehotettaisiin
raportoimaan hallitukselle säännöllisin väliajoin toimistaan opiskelijaedustajina. Kaudella
2020 tästä muistutettiin, mutta edustajat eivät ole juurikaan olleet yhteydessä
hallitukseen.

Sopo-, kopo- ja edunvalvontavastaavista koostuvan edunvalvontatiimin yhteistyötä tulisi
jatkaa. Edunvalvontatiimi kokousti useamman kerran ja kokoustilaisuudet koettiin
hyödyllisiksi ja keskustelua herättäviksi. Edunvalvontatiimin toimesta tehty
jäsentyytyväisyyskysely olisi suotavaa järjestää uudestaan myös syksyllä 2021, sillä sen
pohjalta saatiin runsaasti kehitysehdotuksia tulevaa hallituskautta varten. Tuloksista
tiedotetaan myös jäsenistölle.

Toimintakaudelle 2021 suosittelemme myös opetukseen ja opintosuuntien toimivuuteen
liittyvän kyselyn toteuttamista kaikille opintosuunnille. Kysely olisi hyvä toteuttaa
yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Kyselyssä voitaisiin huomioida erityisesti
opiskelijoiden kokemukset ja tyytyväisyys kurssitarjontaan, kurssien toteutukseen ja
opiskelijoille tarjottuun opintosuuntakohtaiseen tukeen, kuten opettajatuutorointiin.
Viimeaikaisten opintosuuntien muutosten vuoksi on tärkeää seurata opiskelijoiden
tyytyväisyyttä ja kartoittaa tarpeita.

Tuutorointi

Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ja ainejärjestötoimintaan
perustuu tuutoritoimintaan, jonka toteuttamiseksi hallitus nimeää vastuuhenkilöt eli
tuutorivastaavat. Tuutorivastaavat osallistuvat TREY:n järjestämiin koulutuksiin ja
valitsevat helmikuun aikana itselleen tuutoritiimin. Tuutorit suunnittelevat tulevan kauden
tuutoroinnin parhaaksi katsomallaan tavalla. Fukseille tulee koota tervetulopaketti, joka
voi sisältää esimerkiksi Asiasanan fuksinumeron, tuutoreiden esittelyn, fuksien oman
haalarimerkin sekä infoa ainejärjestöstä. Tervetulopaketin voi toteuttaa esimerkiksi
sähköisesti tai fyysisen kirjeen muodossa. Kaudella 2020 sähköinen tervetulopaketti
koettiin onnistuneeksi ratkaisuksi, sillä ekologisuuden ohella se tavoitti uudet opiskelijat
helpommin ja varmemmin. Tilanteen salliessa tuutorit ovat keväällä paikalla
informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen pääsykoepäivinä markkinoimassa
ainejärjestöä ja opastamassa pääsykokeisiin tulijoita.

Uusille opiskelijoille järjestetään tutustumistapahtumia, jotka painottuvat alkusyksyyn.
Alkusyksyn tapahtumissa huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että fuksit pääsevät
tutustumaan myös vanhempiin opiskelijoihin ja tätä kautta paremmin osaksi
ainejärjestöä. Pitkin syksyä erityisen huomion kohteena tulee pitää myös sitä, että fuksit



saadaan ainejärjestön toimintaan ja tapahtumiin mukaan sekä tutustumaan toisiinsa
fuksitapahtumien avulla. Ehdotuksena seuraavalle toimikaudelle olisi toteuttaa koko
ainejärjestön yhteisiä tapahtumia jo ensimmäisten viikkojen aikana fuksitapahtumien
rinnalla.

Toimintakaudella 2021 suosittelemme kiinnittämään entistä enemmän huomiota
vallitsevaan pandemiatilanteeseen ja ottamaan sen huomioon laajasti myös
fuksitapahtumien suunnittelussa. Vuonna 2020 pyrittiin uudistamaan toimintaa niin, että
osallistuminen tapahtumiin on edelleen turvallista, mutta uudella kaudella etenkin
etätapahtumien suunnitteluun kannattaa panostaa entistä enemmän, jotta
osallistuminen on mahdollista myös niille, jotka etäopiskelusta johtuen eivät muuta
Tampereelle opintojensa alussa.

Tilanteen salliessa poikkitieteellisyyden lisääminen fuksitapahtumiin on suositeltavaa.
Etenkin yhteistyö muiden VIMO:n opintosuuntia edustavien ainejärjestöjen kanssa on
ollut järjestöjen toiveena ja sitä kannattaa edistää järjestämällä yhteisiä tapahtumia.
Myös yhteistyöainejärjestömme Luuppi ry:n kanssa on aiempina kausina järjestetty
onnistuneesti yhteistä toimintaa niin fuksitapahtumien kuin koko ainejärjestön
tapahtumien tiimoilta. Tätä yhteistyötä kannattaa edelleen jatkaa ja kehittää entisestään.

Tuutorivastaavien tehtävänä on tuutoreiden valitseminen. Tuutorit valitaan ainejärjestön
jäsenten joukosta ja valinnoissa pyritään huomioimaan, että ryhmään saataisiin
sopivassa määrin kokemusta ja ensikertalaisuutta. Vuonna 2021 kannattaa kiinnittää
erityisesti huomiota siihen, että mukaan saataisiin myös maisterivaiheessa olevia
tuutoreita ja haun aikana tulisikin pohtia, miten myös maisteriopiskelijat saataisiin
innostumaan hakemisesta entistä enemmän. Lisäksi kannattaa yrittää säilyttää hyvä
tasapaino informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opintosuuntien opiskelijoiden
välillä tuutoreita valitessa. Hiljattain kaksinkertaistuneen opiskelijoiden sisäänoton
vuoksi tuutoreiden määrä on parin viime vuoden aikana kasvanut ja tämä on todettu
toimivaksi ratkaisuksi. Uudella toimintakaudella kannattaakin mahdollisuuksien mukaan
noudattaa tapaa, että jokaista viittä fuksia varten on suunnilleen yksi tuutori.

Tuutorivastaavien tehtävänä on ollut myös muutaman vuoden ajan hankkia uusille
opiskelijoille haalarit ja niihin sponsorit. Se, että vastuu on hallituksessa toimivilla, on
koettu hyväksi toimintatavaksi, mutta toimikaudelle 2021 suosittelemme siirtämään
vastuun esimerkiksi erikseen tehtävälle yritystiimille, jota johtaa hallituksen
yritysvastaava. Näin tuutorivastaavien työmäärää saataisiin tasoitettua ja helpotettua.
Fukseille kannattaa silti myös jatkossa antaa mahdollisuus osallistua sponsoreiden
hankkimiseen.



Kaudella 2020 jatkettiin hyväksi todettua aikuistuutorointi/kiireisten tuutorointi –kokeilua
ja se tuntui toimivan edelleen. Kannattaakin myös jatkossa pyrkiä järjestämään
tapahtumia ja toimintaa myös niille uusille opiskelijoille, joilla ei ole töiden tai muun syyn
vuoksi mahdollista osallistua päiväaikaan toteutettavaan tuutorointiin. Toimintaa
kannattaa myös edelleen kehittää ja nimetä tehtävään tuutoreiden joukosta
vastuuhenkilöt. Lisäksi maisteriopiskelijat ovat olleet tyytyväisiä yhteisin fuksiryhmän
lisäksi omaan WhatsApp-ryhmäänsä, joten sellainen kannattaa tehdä myös tulevalla
toimintakaudella ja mahdollisuuksien mukaan osoittaa myös siihen maisterivaiheen
tuutoreita vastuuhenkilöiksi.

Tuutorien valitsemisen lisäksi tuutorivastaavat ryhmäyttävät tuutorit, osallistuvat
fuksisyksyn tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä hoitavat tiedottamista
ennen fuksisyksyä ja sen aikana. Viestinnän yhtenäistämiseksi fuksiryhmien siirtämistä
WhatsAppista Telegramiin suositellaan, mikä edellyttää sitä, että fukseille
kommunikoidaan jo aikaisessa vaiheessa, että UDK:n ja muun yliopistoyhteisön
viestintä tapahtuu lähes yksinomaan Telegramin puolella. Vastaavat huolehtivat, että
tuutoreiden työmäärä jakautuu tasaisesti. Tuutorivastaavat keräävät fuksisyksyn jälkeen
palautetta fukseilta ja tuutoreilta. Fuksisyksyn jälkeen tuutorivastaavat tekevät koosteen
kerätystä palautteesta ja esittelevät sen sekä tuutoreille että hallitukselle.

Asiasana

Ainejärjestölehti Asiasanaa julkaistaan toimintakaudella neljä numeroa. Lehden sisältö
muokkautuu toimitustiimin ja muiden lehteen kirjoittajiksi haluavien kiinnostusten
mukaan. Sisältö pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena; pyrkimyksenä on
edelleen tuottaa sisältöä esimerkiksi opiskelijoiden arkeen ja juhlaan sekä yliopistoon
liittyen. Lehden toimittamisesta on vastuussa Asiasanan toimitustiimi ja postittamisesta
Asiasanan postitusvastaava.

Asiasanan kehittämistä jatketaan. Digitointiin liittyviä haasteita on pyritty selvittämään ja
sen jatkamista suositellaan vastaisuudessa. Digitoinnin haasteiksi on huomioitu
esimerkiksi hinnoitteluun liittyvät seikat. Digiversiota mahdollisesti tarjottaessa
suositellaan pitämään mielessä Asiasanaan liittyvät talousasiat ja miettimään toiminnan
kannattavuutta. Hallitus jatkaa jo aloitettua Asiasanojen digitointia.

Hallituskaudella 2020 Asiasanan ensimmäiselle sivulle on lisätty kehotus
sähköpostilaskun käyttöönotolle. Ainejärjestö kiinnittää jatkuvasti enemmän huomiota
ekologisuuteen, joten sähköpostilaskutusta varteenotettavana vaihtoehtona kannattaa



korostaa. Asiasana laskutetaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana; vuoden
aikana uusien tilaajien laskutus hoidetaan mahdollisimman pian tilauksen jälkeen.

Asiasanan toimitustiimin toimintaa ohjaa päätoimittaja, joka on hallituksen jäsen. Muut
toimitustiimin jäsenet voivat olla hallituksen sisäisiä toimijoita tai hallituksen ulkopuolisia
toimihenkilöitä. Asiasanaan saa lisäksi kirjoittaa kuka tahansa muukin ainejärjestön
jäsen. Toimitustiimin mallia (päätoimittaja + tiimi) suositellaan jatkamaan. Kaudella 2020
Asiasanan taittaminen hoitui toimitustiimin sisällä, mitä suositellaan jatkossa niin
logistisista kuin myös taloudellisista syistä.

Painopaikka kannattaa kilpailuttaa mahdollisuuksien mukaan. Kaudella 2020 Asiasana
sai tukea Kumula ry:n kautta, kun Kumula kustansi vuoden ensimmäisen lehden
painokulut. Vastaavanlaisia yhteistyömahdollisuuksia suositellaan tutkittavan
jatkossakin. Myös esimerkiksi tyhjän takasivun käyttäminen mainostilana on
suositeltavaa.

Viestintä
UDK:n viestintäsuunnitelmaa käytetään apuna viestinnän toteuttamisessa ja sitä
päivitetään tarpeen mukaan. Viestintäsuunnitelman lisäksi UDK:lla on hallituksen
toimintaa kriisitilanteissa ohjaava kriisiviestintäsuunnitelma, jota tulee tarpeen vaatiessa
hyödyntää. Kaudelle 2021 ehdotetaan perustettavan viestintätiimi, joka muodostuu
hallituksesta ja toimihenkilöistä korvaten osaltaan nykyiset viestintä- ja somevastaavien
pestit.

UDK:n ensisijainen tiedotuskanava on ainejärjestön sähköpostilista sekä Telegramiin
perustetut tiedotuskanavat. Sähköpostilistalla tiedotetaan UDK:n toiminnasta ja
kumpaakin opintosuuntaa koskevista uutisista sekä yliopistolta tai yhteistyötahoilta
tulevasta viestinnästä viestintäkirjeiden muodossa vähimmillään muutaman kerran
kuukaudessa. Telegramin tiedotuskanavilla tiedotetaan UDK:n omista tapahtumista,
jäsenistöä koskevista uutisista sekä mahdollisista muuttuneista tiedoista esim.
tapahtuma-ajankohtiin liittyen.

Toimivaksi viestintätavaksi on osoittautunut tapahtumakirje, johon on koottu viikoittain
tulevan viikon ohjelma suomeksi ja englanniksi. Tapahtumakirje tullaan lähettämään
jatkossakin sähköpostilistan kautta sekä lisäämään Telegramin
tapahtumatiedotuskanavalle. Kauden 2021 hallituksen suositellaan pohtimaan
Telegramin kautta tapahtuvan tapahtumatiedotuksen muotoa. Lisänä suosittelemme
toteuttamaan Instagramiin postattua koontia kuukauden tapahtumista myös vuonna



2021. Tapahtumien viestimisestä vastaavat yhdistyksen nimittämät
tapahtumavastaavat.

Kaudella 2021 UDK:n Facebook-ryhmien relevanttiutta tulee pohtia. UDK:n suljettua
Facebook-ryhmää on käytetty tapahtumatiedotukseen sekä ajankohtaisten uutisten,
työpaikka- ja harjoittelupaikkojen viestimiseen niin opiskelijoiden, henkilökunnan kuin
alumnienkin toimesta. UDK:n julkista Facebook-sivua on käytetty muun muassa
tapahtumatiedotukseen. Muiden käytössä olevien kanavien laajuuden vuoksi vuoden
2020 hallitus ei pidä Facebook-ryhmien väkisin elvyttämistä tarpeellisena. Alumneille
luotua Facebook-ryhmää pidetään yllä tai kehitetään alumneille toimivampi
yhteydenpitokanava. Alumneille viestintää tulee tulevalla kaudella kehittää.

Ainejärjestön verkkosivusto on oleellinen osa ainejärjestön viestintää. Verkkosivuja
ylläpidetään ja täydennetään säännöllisesti. Tulevalla toimintakaudella nettisivut
uusitaan, jotta se vastaisi paremmin sen käyttäjien vaatimuksia. UDKLOVE -blogi
siirretään myös tuleville verkkosivuille. Postauksia pyritään kirjoittamaan tasaisesti
toimintakauden ajan niin hallituksen ja toimihenkilöiden toiminnasta, tapahtumista sekä
muusta ainejärjestön toiminnasta. Blogille suositellaan erillistä vastuuhenkilöä.

Jäsenmaksun maksaneille ja hallituksen kokouksessa jäseniksi hyväksytyille lähetetään
tervetulokirje. Kirjeessä uusia jäseniä informoidaan mm. UDK:n säännöistä ja
käytännöistä, hallituksen kokouksista, kulkuluvan hakemisesta ainejärjestötilaan,
tapahtumista sekä häirintä- ja yhdenvertaisuusasioista.

Sosiaalinen media
Sosiaalisen median vastaavat hoitavat UDK:n Instagram-tilin päivittämisen. Sosiaalisen
median viestintää voidaan myös laajentaa muihin kanaviin.

Kaudelle 2021 ehdotetaan, että aiemmat sosiaalisen median vastaavien hallituspestit
sellaisenaan lakkautetaan ja tilalle perustetaan viestintätiimi, joka sosiaalisen median
lisäksi hoitaa myös muita viestinnän tehtäviä. Tarvittaessa erityinen sosiaalisen median
vastaavuus voisi tulevalla kaudella olla esimerkiksi toimihenkilöpesti hallituspestin
sijaan. Toimintaa suositellaan edistämään entisestään niin, että järjestön sosiaalista
mediaa päivitetään entistä tiheämmin ympäri vuoden ja päivitysten yleinen ilme olisi
yhtenäisempi. Tähän kehotetaan pohtimaan esimerkiksi graafisen vastaavan
nimittämistä mahdollisesta viestintätiimistä. Mikäli päädytään viestintätiimin
perustamiseen sosiaalisen median vastaavien sijaan, suositeltavaa on nimetä tiimiin
riittävästi toimijoita, jotta työt jakautuvat tasaisesti. Lisäksi ehdotetaan, että toiminnan



helpottamiseksi myös vähintään yhdellä tapahtumavastaavalla ja yhdellä
tuutorivastaavalla on käyttöoikeudet UDK:n Facebook- ja Instagram-tileille.

Aiempien kausien perusteella on toivottu selkeämpää työnjakoa sosiaalisesta mediasta
vastaavien toimijoiden keskuudessa. Tämä selkeyttää toimijoiden rooleja ja osaltaan
edesauttaa tilien aktiivista päivittämistä. Edellisellä toimintakaudella 2020 koettiin
erittäin toimivaksi kuukausittaisen tapahtumakoosteen laatiminen UDK:n Instagram-tilille
ja tätä suositellaan jatkettavan myös tulevaisuudessa. Lisäksi hallitusesittelyjä
suositellaan jatkettavan niin, että uusi hallitus esittäytyy Instagramissa kauden alussa ja
uudelleen syyskaudella uusille opiskelijoille, jotta järjestön toimijat tulevat jäsenistölle
tutuksi. Yhteishakujen aikaan suositellaan opintosuuntien esittelyjä toteuttavaksi
Instagramissa. Fuksiviikoista tulee myös kertoa aiempaa tarkemmin sosiaalisessa
mediassa.

Parin viime vuoden aikana sosiaalisen median tiimi on vastannut myös UDK:n
kuva-arkiston ylläpidosta ja sen aineiston keräämisestä jäsenistöltä. Tätä suositellaan
jatkossakin mahdollisen viestintätiimin hoidettavaksi. Uudella kaudella olisi hyvä pyrkiä
keräämään aineistoa arkistoon entistä enemmän, mikä vaatii järjestön aktivoimista
asian suhteen.

Suhdetoiminta

Yhteistyövastaavan tehtävänä on yhteyksien ylläpitäminen ja luominen muihin
opiskelijajärjestöihin. Vuonna 2020 valittiin ensimmäistä kertaa yhteistyövastaavan
lisäksi yritysvastaava, jonka tehtäviin on siirretty yrityksiin liittyvät yhteistyöt.
Yritysvastaava on hoitanut ammattiyhdistysten ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä
sekä sponsoriasioita. Vähintään kahden hengen yritys- ja yhteistyötiimi on koettu
toimivaksi malliksi, jolloin yhteistyövastaava on voinut keskittyä yhteistyöhön muiden
ainejärjestöjen ja henkilökunnan kanssa. Vastaavien tulee keskenään sopia tarkasti
töiden jakautumisesta selkeyden vuoksi. Tehtävät vaativat vastaavilta aktiivista
keskinäistä kommunikointia, johon tulee panostaa. Vuoden 2020 hallitus suosittaa
BOBCATSSS-matkojen rahoituksen hankinnan vastuuta siirrettäväksi yritysvastaavalle.

Yritystiimin perustaminen toimihenkilöiden avulla tulisi ottaa harkintaan. Hallitus
suosittelee haalarivastuun siirtämistä tuutorivastaavilta yritystiimille työtaakan
keventämiseksi. Jokin linkki uusiin opiskelijoihin on kuitenkin syytä säilyttää, jolloin
uudet opiskelijat voivat myös osallistua sponsorien hankintaan ja siihen tulisi kannustaa.

Tiiviiden suhteiden ylläpitämiseen tiedekuntaan ja sen ainejärjestöihin panostetaan.
Liikuntatapahtumien lisäksi ainejärjestöjen välistä yhteistyötä kehitetään kulttuuri- ja



viihdetapahtumilla, esimerkiksi yhteisillä sitseillä ja teatterivierailuilla. Mahdollisuuksien
mukaan suhteita sisarainejärjestöihin ylläpidetään esimerkiksi ekskursioilla.

Ammattijärjestö Kumulan kanssa jatketaan yhteistyötä järjestämällä yhteisiä tapahtumia
ja koulutuksia. Kaudella 2020 on aloitettu yhteistyö Viesti ry:n kanssa. Hallitus
suosittelee olemaan aktiivisia muidenkin alan toimijoiden kanssa ja pyrkimään uusien
yhteistyösuhteiden rakentamiseen.

UDK jatkaa aktiivista yhteistyötä tutkinto-ohjelman kanssa. Uusia tapoja vaihtaa
kuulumisia opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken tulisi miettiä. Henkilökunta on
toivonut UDK ry:n ehdottavan sopivia ajanviettotapoja. Kaudella 2021 tulisi miettiä uusia
tapoja järjestää tapahtumia henkilökunnan kanssa tasapuolisesti molemmille
opintosuunnille.

Kansainväliseen suhdetoimintaan panostetaan. Jäsenillä on mahdollisuus lähteä
vuotuiselle opintoretkelle BOBCATSSS-konferenssiin. Vuonna 2021 konferenssi
järjestetään virtuaalisena. UDK pyrkii tukemaan opiskelijoita konferenssiin
osallistumisessa. UDK kannustaa jäseniään osallistumaan myös muihin alan
työelämään ja tutkimukseen liittyviin tapahtumiin.

Tapahtumatoiminta

Virkistystoimintaa UDK:ssa järjestävät hallituksesta nimetyt kulttuuri-, liikunta- ja
tapahtumavastaavat sekä - toimihenkilöt, jotka voivat tarpeen mukaan rekrytoida
halukkaita muodostamaan erilaisia tiimejä jakamaan vastuuta. Tiimityöskentelyä
tapahtumien tiimoilta suositellaan hyödynnettävän myös jatkossa ja huomiota kannattaa
erityisesti kiinnittää tiimien ryhmäyttämiseen varhaisessa vaiheessa. Tapahtumatiimien
muodostaminen olisi hyvä aloittaa heti toimintakauden alussa samoihin aikoihin, kun
hallitus aloittaa toimintansa. Jäsenistön aktiivisuutta tapahtumien järjestämiseen ja
ideoimiseen kannustetaan myös jatkossa. Tapahtumaehdotusten tekemisen tulee olla
helppoa, joko nimettömänä ainejärjestön palautepadletille tai suoraan tapahtumatiimin
jäsenille tai tapahtumatiimin avoimiin kokouksiin osallistumalla.

Tapahtumatiimi koostuu tapahtumavastaavista ja toimihenkilöistä. Tapahtumatiimi pyrkii
pitämään tapahtumatoiminnan aktiivisena ja monipuolisena, vallitsevat olosuhteet
huomioiden. Vuonna 2021 tämä tulee todennäköisesti tarkoittamaan etätapahtumien
järjestämisen jatkamista ja tilanteen arvioimista sekä turvallisuuden huomioimista
mahdollisissa fyysisesti järjestettävissä tapahtumissa. Tilanteesta riippumatta
tapahtumia, etänä tai fyysisesti, pyritään järjestämään vähintään kerran viikossa lukuun



ottamatta kesäkautta. UDK:n tapahtumat ovat kaikille jäsenille avoimia ja
pääsääntöisesti maksuttomia. Jäseniltä kartoitetaan halukkuutta myös maksullisten
tapahtumien järjestämiseen esim. minigolfin tai keilauksen merkeissä. Tapahtumien
järjestämisessä tulee kuitenkin jatkossakin huomioida yhdenvertaisuus- ja
ympäristösuunnitelmat.

Ainejärjestön kahvitteluhetkiä järjestetään säännöllisesti mahdollisuuksien mukaan.
Viikottaiset etäkahvihetket UDK:n Discord-kanavalla tai Zoomissa tai fyysisesti
järjestettävät kahvittelut Pinni B:n olohuoneessa on matalan kynnyksen tapahtuma koko
jäsenistölle. Kahvitteluhetkiä henkilökunnan kanssa kannattaa järjestää myös jatkossa,
esimerkiksi pikkujoulujen merkeissä. Tilanteen salliessa ainejärjestötilan pitämisen
avoinna, on jäsenistöllä siellä mahdollisuus kahvin- ja teenkeittoon myös muulloin kuin
kahvitteluhetkinä.

Olemassa olevien tapahtumien lisäksi pyritään ideoimaan uusia tapahtumia, etenkin
alkoholittomuus ja mahdolliset etäolosuhteet huomioiden. Erityisesti etätapahtumien
suunnittelu tulee aloittaa ajoissa ja olemassa olevien tapahtumien mahdollinen
muokkaaminen etämuotoon tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Vähintään puolet
tapahtumista pidetään alkoholittomina ja jokaiseen tapahtumaan on jatkossakin voitava
osallistua alkoholittomana. Tapahtumien järjestämisessä huomioidaan jatkossakin
esteettömyys ja mahdollisimman matala kynnys osallistumiseen.

Poikkitieteellisiä tapahtumia järjestettäessä on jatkossakin tärkeää ja yhteistyötä muiden
ainejärjestöjen ja toimijoiden kanssa tulee vaalia. Yhteistyötä tehdään erityisesti
informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Työelämätapahtumatoimintaa suositellaan kehitettäväksi ja ainejärjestön kaikki
opintosuuntaukset tasapuolisesti huomioitavaksi.

Tapahtumista tiedottamiseen käytetään viikottaista tapahtumakirjettä sähköpostilistan
kautta, Telegramia sekä Instagramia. Tärkeitä tapahtumia voidaan dokumentoida
sosiaalisen median lisäksi UDKLOVE-blogiin. Isoimmista tapahtumista kirjoitetaan
tapahtumaraportti hallituskansioon helpottamaan tulevien tapahtumavastaavien työtä.
Jäsenpalautteen ja - kyselyjen avulla kartoitetaan jäsenistön tyytyväisyyttä ja toiveita
tapahtumia kohtaan. Toimikaudella 2021 voidaan hyödyntää syksyllä 2020 järjestetyn
jäsenkyselyn tuloksia.

Alkusyksynä järjestetään tapahtumia sekä fukseille että vanhemmille opiskelijoille ja
yhteisten tapahtumien merkitystä heti alussa tulisi jatkossa korostaa ryhmäytymisen
vuoksi. Esimerkiksi tutustumisbileiden ajankohtaa suositellaan aikaistettavaksi ja



fuksien sekä vanhempien opiskelijoiden yhteisten tapahtumien suositeltaisiin alkavan jo
fuksisyksyn ensimmäisiltä viikoilta.

Viihdetapahtumat

Viihdetapahtumatoimintaa tulee kehittää yhä kasvavan ainejärjestön tarpeiden mukaan.
Perinteisiä tapahtumia voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan. Uusia ja kehitettyjä
toteutuksia perinteisistä tapahtumista suositellaan. Viihdetapahtumia järjestetään
esimerkiksi illanviettojen, peli-iltojen, sitsien sekä teemabileiden muodossa. Yhteistyötä
viihdetapahtumien saralla muiden järjestön kanssa kehotetaan jatkamaan ja
laajentamaan. Kaudella 2021 suositellaan jatkamaan etätapahtumien järjestämistä ja
kehittämistä.

Vappuviikolla järjestetään Dildobingo, jonka palkinnot on hankittu vuonna 2020
valmiiksi. Tapahtumaa varten suositellaan suunnittelemaan myös haalarimerkki ja
varaamaan Tullikamarin Klubi ajoissa.

Vuosijuhlasitsit suositellaan pidettävän kaudella 2021 mahdollisuuksien mukaan.
Sitseille kutsutaan yhteistyötahoja, muiden järjestöjen edustajia sekä vanhojen
hallitusten jäseniä.

Tapahtumatiimin vastuulla on myös pelitapahtumien järjestäminen sekä tiedottaminen
pelialaan liittyvistä tapahtumista. Vuonna 2020 UDK:n pelivastaavuus oli
toimihenkilöpesti ja samaa mallia suositellaan jatkettavan. Pelivastaava voi halutessaan
olla yhteydessä Akateemisiin pelaajiin, muihin ainejärjestöihin, Tampereen yliopiston
roolipelaajiin ja muihin pelialan toimijoihin sekä kehittää jäsenistölle mielenkiintoisia
peliaiheisia tapahtumia.

Liikuntatapahtumat

Liikuntavastaava toimii osana tapahtumatiimiä ja pyrkii järjestämään jäsenistölle
liikuntatapahtumia mahdollisuuksien ja jäsenten halujen mukaan. Liikuntatapahtumat
pyritään pitämään matalan kynnyksen tapahtumina, joissa otetaan huomioon
kaikentasoiset liikkujat. Jatkossakin tapahtumatiimi tulee kyselemään jäsenistöltä,
minkälaisia liikuntatapahtumia he haluaisivat toteutettavan.

Liikuntavastaavalle kuuluu myös Sulkapiirin ylläpito, jonka jäsenien
sulkapalloharrastusta ainejärjestö tukee. Sulkapallovuoroja pyritään varaamaan kerran
viikossa tai Sulkapiirin jäsenten halujen mukaan. UDK:n Sulkapiiri jatkuu aktiivisena
myös vuonna 2021.



Liikuntavastaava viestii muiden ainejärjestöjen liikuntavastaavien kanssa ja suunnittelee
mahdollisia yhteisiä liikuntatapahtumia. Varsinkin Luupin liikuntavastaavaan on hyvä
olla usein yhteydessä ja päättää maanantaisilla UDK:n, Cortex ry:n ja Luuppi ry:n
yhteisillä liikuntavuoroilla harrastettavista lajeista, joita tullaan jatkamaan myös vuonna
2021.

Kulttuuritapahtumat

Kulttuuritapahtumista tulee toteuttaa jäsenistölle kysely tulevalla toimintakaudella.
Kyselyn tulosten perusteella tulee arvioida onko isomman kokoluokan
kulttuuritapahtumalle kysyntää. Ylipäätään vähäisen osallistujamäärän vuoksi on
kartoitettava jäsenistön kiinnostusta erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja tarvittaessa
vaihdettava UDK:n perinteisiä kulttuuriksi miellettyjä tapahtumia (teatterit, museot,
galleriat) enemmän jäsenistön mielenkiintoa vastaaviin tapahtumiin. Myös perinteikäs
Tänään kahville -tapahtuma voidaan tarvittaessa uudistaa muunlaiseen matalan
kynnyksen maksuttomaan kulttuuritapahtumaan.

Kulttuuritapahtumia tulee järjestää säännöllisesti myös tulevalla toimikaudella.
Kulttuurivastaavan tulee pitää huoli, että suurin osa kulttuuritapahtumista on
maksuttomia tai toteutetaan opiskelijaystävällisellä hinnalla. Kulttuurivastaavan
kiinnostusten ja kykyjen mukaan suositellaan jonkinlaisten etäkulttuuritapahtumien
toteuttamista tulevalla toimintakaudella. Kulttuurivinkeistä ja ajankohtaisista
kulttuuritapahtumista tiedottamista tapahtumakirjeessä jatketaan toimikaudella 2021.

Ekologisuus

Hallituksen ympäristövastaava kiinnittää huomiota UDK:n ekologisiin kysymyksiin,
esimerkiksi oikeaoppiseen kierrättämiseen ja kertakäyttöastioiden välttämiseen
tapahtumissa. Ympäristövastaavan tulee huolehtia myös, että omien kestoastioiden
tuomisesta tapahtumiin muistutetaan myös jatkossa tapahtumatiedotuksen yhteydessä.

Toiminnan ja tiedotuksen siirtyessä yhä enenemissä määrin pois Facebookista
suositellaan Facebook-ryhmä Ekoistit - UDK:n kirppari- ja ekoryhmä, siirtämistä
nykyaikaisemmalle alustalle Telegramiin. Telegram-ryhmä toimisi tiedotus- ja
myyntialustana UDK:n jäsenille.

UDK on Reilun Kaupan ainejärjestö. Tämän vuoksi UDK on sitoutunut käyttämään
Reilun Kaupan kahvia, teetä ja mahdollisesti myös muita tuotteita toiminnassaan myös
tulevilla kausilla.



Vuonna 2019 luotiin ympäristösuunnitelma, jota tulee noudattaa ja tarvittaessa päivittää
kaudella 2021. Kaudella 2021 suositellaan että UDK osallistuu tai järjestää ainakin
yhden ympäristöaiheisen haasteen tai tapahtuman.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyysvastaava vastaa UDK:n kansainvälisestä tuutoroinnista, johon kuuluvat
vaihto-oppilaat ja Game Studies -maisteriohjelman opiskelijat. Vuonna 2021
kansainvälisyysvastaava on UDK:n vastuuhenkilö Sustainable Digital
Life-maisteriohjelman tuutoroinnissa. Kansainvälisyysvastaava rekrytoi tuutorit syksylle
ja keväälle. Kv-vastaava pitää huolen siitä, että tuutorointi sujuu mutkattomasti ja että
uudet kv-opiskelijat integroituvat suomalaiseen yliopistoelämään.

Koronatilanne hankaloitti kauden 2020 kv-tuutorointia, eikä syksylle saatu lainkaan
vaihto-oppilaita. Seuraavina luetellut tapahtumat ovat kaudelta 2019 ja niiden
järjestämistä suositellaan, jos tilanne sen sallii. Kansainväisyysvastaava on syksyllä
2019 järjestänyt rennon illanviettotapahtuman, jossa kv-opiskelijat pääsivät tutustumaan
muuhun UDK:n jäsenistöön. Tutustumistapahtumaa suositellaan syksylle, jotta sekä
kevään että syksyn vaihto-oppilaat ovat ehtineet saapua Suomeen. Tapahtumaa varten
ostettiin englanninkielisiä lautapelejä, jotka löytyvät ainejärjestön tiloista. Kaudella 2019
järjestettiin myös tutustumiskerros Tampereelle ja kv-metsäretki.

Kaudella 2021 UDK:n kv-sähköpostilista voidaan ottaa käyttöön uudelleen.
Tapahtumien ja vaihto-oppilaiden määrä jäi vuoden 2020 koronatilanteesta johtuen
vähäiseksi, eikä kv-sähköpostilista ottanut tuulta alleen. Samasta syystä yhteistyötä
muiden ainejärjestöjen kv-vastaavien kanssa ei ollut, mutta seuraavalla kaudella myös
poikkitieteellisten kv-tapahtumien järjestämistä voidaan harkita.

Tulevalla kaudella verkkosivuja tulisi kääntää laajemmin englanniksi. Tällä hetkellä
sivuilta löytyy lyhyehkö In English -osio, josta löytyy välttämättömimmät tiedot. UDK:lla
on runsaasti englanninkielisiä maisteriopiskelijoita, jonka vuoksi verkkosivujen
englanninkielisyyden tulisi olla kattavampi. Muussakin viestinnässä (Instagram,
Telegram) tulee huomioida ainejärjestön kaksikielisyys.

Muuta huomioitavaa

Toimikaudella 2021 hallituksen tulee perehtyä UDK:n sääntöihin, suunnitelmiin,
strategiaan ja ohjeistuksiin heti toimikautensa alussa. Hallitus pitää huolen, että kaikki
UDK:n opintosuunnat näkyvät tasapuolisesti toiminnassa. Kaudella 2020 UDK:ssa oli
12 toimihenkilöä. Toimihenkilöiden rekrytoimista suositellaan myös kaudelle 2021, joskin



toimihenkilöille tulee olla selkeä tarve. Toimihenkilöiden tehtäviin, perehdyttämiseen ja
ryhmäyttämiseen on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota.

Vuonna 2020 päivitettyä UDK:n tiedonhallintasuunnitelmaa täydennetään ja muokataan
toimikaudella 2021 ja suunnitelma julkaistaan uusituilla UDK:n verkkosivuilla.
Tiedonhallintasuunnitelman edistämiseen tulee nimetä erillinen vastuuhenkilö.

Haluamme huomauttaa, että elämme poikkeusaikoja, jolloin vallitseva tilanne ja
suositukset muuttuvat tiuhaan. Vuoden 2021 hallituksen tulee käyttää huolellista
harkintaa hankintojen ja tapahtumien järjestämisten kanssa. Hallituksen tulee
huomioida Suomen hallituksen linjaukset sekä TREY:n ohjeistukset ja toimia näiden
puitteissa. Kauden 2021 hallituksen tulee käyttää harkintaa toimintasuunnitelman
noudatamisesta COVID-19 -tilanteen mukaisesti.


