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TOIMINTA KAUDELLA 2013  
 

UDK ry. on Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median 

opiskelijoiden ainejärjestö, joka järjestää opintoihin ja vapaa-ajanviettoon liittyvää 

toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä 

toimimaan opiskelijoiden etujärjestönä. 

 

Toiminnassa noudatettavat periaatteet ovat avoimuus, tasa-arvo sekä 

ympäristönäkökulmien huomiointi. Näihin toimintasuunnitelmaan kirjattuihin 

lähtökohtiin on toimintakaudella pyritty kiinnittämään huomiota. Tasa-arvoisuutta ja 

avoimuutta on pyritty edistämään mm. tiedottamista parantamalla ja tarjoamalla 

monipuolisesti tapahtumia. Jäsenistön tietoisuutta ainejärjestötoiminnasta ja omista 

vaikutusmahdollisuuksista on lisätty mm. tosu-tapahtumalla, hallituksen 

esittäytymisellä tervetulobileissä sekä järjestämällä hallituksen kokous, johon 

kutsuttiin mukaan erityisesti järjestötoiminnasta kiinnostuneita jäseniä. 

Ympäristönäkökulmaa on pyritty huomioimaan mm. parantamalla ainejärjestötilan 

kierrätysmahdollisuuksia sekä välttämällä kertakäyttöastioiden käyttöä UDK:n 

tapahtumissa. 

 

Yhdistyksen toimintaa on organisoitu hallituksen jäsenten sekä muiden 

vapaaehtoisten voimin. Hallitus on kokoontunut toimintasuunnitelman mukaisesti 

toimintakaudella noin kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäkautta. 

Hallitusvastaavat ovat käyneet erilaisten työryhmien ja toimikuntien kokouksissa sekä 

koulutuksissa. 

 

Toiminnan kehittäminen 

 

UDK on kuluneella kaudella kehittänyt toimintaansa kehittämällä uusia tapahtumia, 

lisäämällä yhteistyötä etenkin Luupin kanssa sekä laatimalla viestintästrategian ja 

toiminnan vuosikellon. Vuosia vireillä vireillä ollut sääntömuutos saatiin 

toimintakauden aikana viimeisteltyä ja hyväksyttyä. 

 

Lokakuussa hallitus teki jäsenistölle kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa 

toiminnan nykyhetken tilaa ja saada vinkkejä tulevan toiminnan suunnitteluun. 

Kyselyyn vastasi 36 jäsentä ja he olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä toiminnan laatuun, 

monipuolisuuteen ja määrään. Kehitettäviäkin kohteita löytyy: toiveissa oli erilaisia 

tapahtumia, kuten vierailuja alan työpaikoissa, spontaaneja illanviettoja ja yhdessä 

kokkaamista, tiedotuksen parantamista, yksikön ja ainejärjestön yhteistyön lisäämistä 

ja jäsenistön aktivointia. 

 

Lisäksi lokakuussa pidettiin Tänään tosu-kaljalle -tapahtuma, jossa pohdittiin yhdessä 

hallituslaisten ja muun jäsenistön kanssa toiminnan kehittämistä. Sekä jäsenkyselyn, 

että Tänään tosu-kaljalle -tapahtuman palautteita hyödynnettiin tulevan kauden 

toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa. 

 

Toimintasuunnitelman ja budjetin ulkopuolelta päätettiin tilata En ole teekkari –

haalarimerkkejä, sillä hyvin kaupaksi käyneet merkit olivat päässeet loppumaan. 

  

 



OPINTOTOIMINTA JA EDUNVALVONTA 

 

UDK on pyrkinyt saamaan edustajat kaikkiin työryhmiin ja kokoonpanoihin, joissa 

käsitellään jäsenistöön vaikuttavia asioita. Koulutuspoliittinen vastaava ja 

tieteenalayksikön johtokuntaan valittu UDK:n opiskelijaedustaja varajäsenineen ovat 

toimineet ainejärjestön silminä ja korvina pitäen järjestön hallitusta ja jäseniä ajan 

tasalla käsittelyssä olevista asioista. UDK:lla on ollut edustaja myös sekä yksikön, että 

INFIM:n tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmissä sekä valintatyöryhmässä. 

UDK:n sosiaalipoliittinen vastaava on tiedottanut opiskelijoita toimialueelleen 

kuuluvista opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyvistä asioista. 

 

Tuutortoiminta 

  

Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen yliopisto-opintoihin perustuu ainejärjestön 

osalta tuutortoimintaan, johon valittiin hallituksesta vastuuhenkilö. Lisäksi hallituksen 

ulkopuolelta oli toinen tuutorvastaava. Kevään aikana rekrytoitiin yhdeksän tuutoria, 

joista yksi keskittyi erityisesti etäopiskelijoiden tuutorointiin ja yksi ei ollut virallinen 

tuutori. Tuutortoiminnassa oli yhteensä mukana 11 henkilöä. Kevään aikana syksyn 

toimintaa suunniteltiin useassa palaverissa. Uudet tuutorit osallistuivat Tamyn 

tuutorkoulutukseen ja SIS:n omaan tuutorkoulutukseen. Tapahtumia ja ohjelmaa 

suunniteltiin pääsääntöisesti ensimmäisen periodin ajalle, painottuen ensimmäisille 

viikoille. Jokaisen tuutorin vastuulla oli vähintään yhden tapahtuman vastuuhenkilönä 

toimiminen, joten kuorma ei kasvanut kenelläkään liian suureksi. 

 

Uusia opiskelijoita oli yhteensä 64. Jaoimme opiskelijat sekaisin kolmeen tuutor-

ryhmään. Fuksit saivat valintakirjeen mukana tervetuliaiskirjeen, tuutoresittelyt 

yhteystietoineen, tietoa UDK:sta ja ensimmäisten viikkojen ohjelman aikataulun. 

Fukseille perustettiin myös oma Facebook-ryhmä, josta löytyivät kaikki tuutorit. 

Ennen opintojen alkua jokainen ryhmä lähetti omalle pienryhmälleen sähköpostia 

(osoitteet haettiin aktuaarinkansliasta). Ensimmäisellä viikolla kerättiin halukkaiden 

sähköpostiosoitteet fuksien sähköpostilistaa varten. Tuutorit käyttivät keskinäiseen 

viestintäänsä omaa suljettua Facebook-ryhmäänsä. Asiasanasta tuli syksyllä 

fuksinumero. 

 

Tuutor-ryhmät kokoontuivat kaksi kertaa ensimmäisten viikkojen aikana ja niissä oli 

tarkoituksena tutustua pienessä ryhmässä ja käydä läpi akuutteja pulmia. 

Kolmannessa tapaamisessa pienryhmät yhdistettiin. Ryhmien lisäksi ensimmäisten 

viikkojen aikana oli runsaasti kaikille tarkoitettua yhteistä toimintaa. 

Kampussuunnistus, kaupunkikierros, virittäydy valinnaisiin –tapahtuma, 

lukujärjestystalkoot ja illanistujaiset kokosivat mukavasti fukseja, ja palautteen 

mukaan ne koettiin myös tarpeellisiksi. Syyskuun alussa järjestetyissä 

tutustumisbileissä oli yleisöryntäys, uusia ja vanhoja opiskelijoita saapui paikalle 61 

kappaletta. Syksyn edetessä fukseja kannustettiin osallistumaan entistä enemmän 

ainejärjestön yleisiin tapahtumiin. Tuutorit olivat koko syksyn ajan tarvittaessa 

fuksien apuna ja tukena. 

 

Uutena tuutortoimintana aloitettu ”etätuutorointi” kokosi perustettuun Facebook-

ryhmään 15 henkeä. Ryhmän vetäjänä ja etätuutorina toimi Anne Patrikainen, jonka 

mukaan ryhmässä oli mukana sekä vanhoja opiskelijoita, että fukseja. Patrikaisen 



kokemuksen mukaan ryhmälle oli vähän tarvetta: syksyn aikana varsinaisia 

kysymyksiä tuli vain yksi, ja keskustelut ovat olleet vähäisiä. Etäopiskelijat ilmeisesti 

hakevat itsenäisesti vastaukset kysymyksiinsä, eikä vertaistuelle ollut suurta tarvetta. 

Patrikaisen mielestä toimintaa voi jatkaa, mikäli ryhmälle löytyy innokas vetäjä. 

 

Kevätlukukaudella UDK:n kv-tuutoroinnin parissa oli kolme vaihto-opiskelijaa, 

Saksasta, Koreasta ja Tšekistä. Syyslukukaudella kv-opiskelijoita oli kolme vaihto-

opiskelijaa Brasiliasta ja kolme englanninkieliseen Game studies -maisteriohjelmaan 

osallistuvaa ulkomaalaista opiskelijaa. 

 

Kv-tuutoreita toimi syyskaudella viisi kappaletta. Kv-tuutoroinnista kerättiin palaute, 

joka oli erittäin positiivista. Tuutorit olivat vaihto-opiskelijoita vastassa heidän 

saapuessaan Tampereelle. Vaihtareita avustettiin esimerkiksi yliopistoon 

ilmoittautumisessa ja pankkiasioissa ja heille järjestettiin hengailuilta. Vaihto-

opiskelijoita varten on oma Facebook-ryhmä, jossa tiedotetaan UDK:n tapahtumista 

englanniksi. Lisäksi heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä tapahtumista. UDK:n 

Facebook-yhteisössä ja sähköpostilistalla ilmoitetaan tapahtumista myös englanniksi. 

 

Muu opintotoiminta 

 

Uusille opiskelijoille suunnattu opintopiiri järjestettiin jälleen yhteistyössä INFIMn 

kanssa. Opintopiiriä vetivät Klaus Törnkvist ja Tuulikki Alamettälä. Opintopiirin 

tarkoituksena on tukea uusien opiskelijoiden totuttautumista yliopistomaailmaan ja 

opiskelukäytäntöihin. Opintopiirissä mm. kävi vierailevia puhujia eri aiheista, ja tämä 

toimi vetäjien mukaan erinomaisesti. Vetäjät muokkasivat kurssia siten, että tulevilla 

opintopiirin vetäjillä on helpompaa käyttää valmista Moodle-formaattia kurssin 

toteuttamiseen. 

 

Opintopiiriin ilmoittautui kymmenen opiskelijaa, mutta sen suoritti loppuun vain viisi 

henkeä. Opintopiiri järjestettiin tiistaisin klo 14-16, ja ajankohta saattoi aiheuttaa 

osallistujakatoa. Aikaisempina vuosina opintopiiriä on pidetty myöhempään 

kellonaikaan. Myös opintopiirin mahduttaminen yhden periodin ajalle tuotti ongelmia, 

koska kurssi päästiin aloittamaan varsin myöhään ensimmäisessä periodissa. Vetäjät 

kuitenkin suosittelevat opintopiirin järjestämistä yhden periodin aikana, sillä sen 

järjestäminen on näin helpompaa sekä vetäjille, että osallistujille. Aloitus on vain 

muistettava ajoittaa tarpeeksi aikaiseen ajankohtaan. Myös opintopiirin 

markkinointiin tulee panostaa hyvissä ajoin ja tehokkaasti. 

  

UDK osallistui jälleen yliopiston Avoimet ovet –tapahtumaan, joka on suunnattu 

lukiolaisille. Avoimissa ovissa UDK:n ständillä esiteltiin tutkinto-ohjelmaa ja 

ainejärjestöä lukiolaisille. Ständillä oli aktiivisia UDK:laisia päivystämässä ja 

jakamassa esitteitä. Esillä oli muun muassa Asiasanoja, pääsykoekirja ja muuta 

kirjallisuutta. Ständin ja valmistelujen suhteen tehtiin yhteistyötä SIS:n ja Luupin 

kanssa. 

 

SIS Open Day-tapahtuma järjestettiin yhdessä yksikön kanssa. Tapahtumassa 

esiteltiin yksikön oppiaineita lukiolaisille ja kerrottiin kuulumisia myös alumneille 

sekä järjestettiin erilaisia paneelikeskusteluja ja demonstraatioita. UDK:n varsinainen 

osuus tapahtumassa oli kertoa kiinnostuneille lukiolaisille informaatiotutkimuksen ja 

interaktiivisen median oppiaineesta, järjestötoiminnasta ja opiskelijan arjesta. UDK:n 



opiskelijalla oli myös oma lyhyt puheenvuoro B1100:ssa järjestetyssä 

infotilaisuudessa. Lisäksi pidimme aulassa ständiä lukiolaisten vierailun ajan. 

 

Kumulan kanssa yhteistyössä toteutettu työelämätapahtuma järjestettiin huhtikuussa. 

Työelämässä tarvittavista taidoista ja tämän hetken työelämävaatimuksista olivat 

puhumassa Tampereen kaupunginkirjasto Metson musiikkiosaston päällikkö Jarkko 

Rikkilä, Tampereen kaupungin asianhallintapäällikkö Helena Pajari sekä Timo 

Heinäpuro pelitalo Bugbearista. Lisäksi osallistujat saivat tietoa ammattijärjestö 

Kumulasta ja ammattijärjestöön liittymisen eduista. 

 

Vuoden 2013 BOBCATSSS-konfrenssiin Ankaraan ei osallistunut UDK:n jäseniä. 

Kuluvana vuonna tiedotusta konferenssista on pyritty parantamaan ja konferenssista 

kiinnostuneille on järjestetty tapaaminen sekä luotu Facebook-ryhmä suunnittelua 

varten. Myöskään ekskursiota ei kuluvalla kaudella saatu järjestettyä. 

 

VIESTINTÄ 

 

UDK:n ensisijainen tiedotuskanava on kaudella 2013 ollut edelleen ainejärjestön 

sähköpostilista (UDK-lista), jolle kenen tahansa on mahdollista liittyä. UDK-listan 

kautta on tiedotettu UDK:n toiminnasta, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen 

median oppiainetta koskevista uutisista sekä yliopistolta tai yhteistyötahoilta tulevasta 

viestinnästä. Avoimen UDK-listan lisäksi on olemassa sähköpostilistat hallitukselle, 

ainejärjestölehti Asiasanan parissa työskenteleville henkilöille, tuutoreille sekä 

fukseille. Luokkataistelu-sähköpostilistaa ei ole kauden 2013 aikana käytetty. 

Sähköpostilistoja hallinnoi hallituksesta nimetty tiedotusvastaava.  

 

Toukokuussa 2013 hyväksyttiin UDK:n viestintästrategia, jossa jaettiin viestinnän 

vastuualueita ja määritettiin eri tiedotuskanavien rooleja ja sisältöä. Nettisivujen 

osalta sisältöä koskevien määrittelyjen täyttäminen vaatii vielä työtä. 

Viestintästrategiassa mainittua viikottaista uutiskirjettä ei otettu käyttöön.  

 

Yhdistyksen verkkosivut ovat tärkeä osa yhdistyksen viestintää, ja niiden ulkoasu 

uusittiin hallituskauden 2013 lopussa. Ainejärjestön verkkosivuilla tiedotetaan 

automaattisesti informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiaineen 

verkkosivuillaan julkaisemat ajankohtaiset uutiset. Ainejärjestön sivuilta löytyvät 

myös ainejärjestön tekemisiin ja tapahtumiin liittyvät ajankohtaiset ilmoitukset, mutta 

niitä on päivitetty vaihtelevasti. Tenttiarkisto palasi sivuille ulkoasun uudistamisen 

yhteydessä, ja se on vapaasti opiskelijoiden käytettävissä.  

 

Toimintasuunnitelmassa mainittua tiimiä ainejärjestön verkkosivujen ylläpitoon ei 

saatu kauden 2013 aikana perustettua. Verkkosivujen sisällön tuottaminen ja 

pitäminen ajan tasalla olisi toiminut paremmin, jos useampi henkilö olisi huolehtinut, 

että omaan vastuualueeseen kuuluvat tiedot ovat riittäviä ja ajantasaisia. 

Englanninkielistä sisältöä ei saatu tuotettua verkkosivuille. Myöskään tenttiarkistolle 

ei nimetty suunnitelmista huolimatta erillistä ylläpitäjää.  

 

Epävirallisempia viestintäkanavia ovat UDK:n Facebook-ryhmä sekä IRC-kanava, 

jotka toimivat jäsenistön keskinäisinä, vapaamuotoisina keskustelufoorumeina. 

Facebookin UDK-ryhmää on hyödynnetty myös ajankohtaisista tapahtumista 



tiedottamiseen. Kaikista tapahtumista tiedotetaan kuitenkin myös ensisijaisen 

viestintäkanavan, UDK-listan kautta.  

 

40-vuotisjuhlavuottaan viettävää ainejärjestölehti Asiasanaa ilmestyi toimintakauden 

aikana neljä numeroa (2/2012, 1-3/2013). Tilaajamäärää saatiin lisättyä opiskelijoiden 

innostuttua tilaamaan lehteä. Aikaisempina vuosina luotua tiimitoimintaa ei tänä 

vuonna toteutettu, vaan lehtien materiaalit koottiin päätoimittajavetoisesti. Numero 

3/2013 oli perinteinen fuksinumero, joka jaettiin ilmaiseksi orientoiviin opintoihin ja 

tuutorointiin osallistuneille fukseille. Hallituslaiset osallistuivat lehden tekemiseen 

kirjoittamalla vuorollaan hallituspalstalle. Henkilökunnalta –palsta elvytettiin jälleen 

toimintaan. 

 

SUHDETOIMINTA 
  

Suhdetoimintaa ammattijärjestö Kumulan kanssa aktivoitiin kuluneella 

toimintakaudella hyvin tuloksin. Kumulan kanssa järjestettiin työelämäpäivä ja 

Kumula tarjosi 20 UDK:laiselle liput Helsingin kirjamessuille. Kumula myös 

sponsoroi tervetuliaisbileitä, joissa uusille opiskelijoille jaettiin Kumulan 

”fuksipakettia”. 

 

Myös yhteistyötä muiden ainejärjestöjen, lähinnä Luupin, kanssa lisättiin. Yhteistyötä 

tehtiin etenkin liikuntatapahtumien osalta, josta lisää liikuntatapahtumat-osiossa. 

UDK:n edustajia kävi kertomassa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median 

opiskelusta Luupin sivuainesaunalla syyskuussa. Myös Luupin peli-iltaan on tehty 

ekskursio. 

 

Oululaisen sisar-ainejärjestömme Indexin kanssa ei toimintakaudella ollut yhteistä 

tapaamista. Indexin 25-vuotisjuhlaan tuli kutsu, mutta hallituslaisista kukaan ei 

päässyt osallistumaan juhlaan. Muistimme Indexiä 25 euron lahjoituksella ja 

tervehdyksellä. Myös hallintotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Hallojen 80-

vuotisvuosijuhlaan lähetimme tervehdyksen. 

 

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Tamyn järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin, 

jotka edesauttavat yhteistyötä ja verkostoitumista. 

 

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median yksikön kanssa tehtiin aktiivisesti. 

INFIM-kahveilla henkilökunta ja opiskelijat ovat kuulleet tuoreimpia uutisia, ja 

päässeet tutustumaan toisiinsa. Perinteinen henkilökunta vs. ainejärjestö -jalkapallo-

ottelu pelattiin toukokuussa. Asiasanan ”Henkilökunnalta”-palstaa elvytettiin, ja näin 

henkilökunnan edustajat saivat käyttää puheenvuoron ainejärjestömme lehdessä. 

Henkilökunnan ja ainejärjestön yhteistyö oli tiivistä etenkin tuutoroinnin yhteydessä. 

Informaatiotieteiden yksikön johdon tapaamisiin osallistuttiin kaksi kertaa. 

 

VIRKISTYSTOIMINTA 

 

UDK on järjestänyt jäsenilleen monipuolista virkistystoimintaa lähes viikoittain 

lukuun ottamatta kesäkuukausia. Virkistystoimintaa on järjestetty kulttuurin, urheilun 

ja viihdetapahtumien saroilla kyseisten vastaavien järjestämänä ja organisoimana. 

 



Kaikki UDK:n tapahtumat ovat avoimia kaikille järjestömme jäsenille. Tapahtumista 

tiedotetaan suomeksi ja englanniksi (pois lukien kokoukset ja esim. suomenkieliset 

teatteriesitykset). Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että fuksit pääsevät mukaan 

ainejärjestön toimintaan myös alkusyksyn fuksitapahtumien jälkeen mm. 

kannustamalla ja kysymällä fukseja mukaan tapahtumiin sekä tiedottamalla 

tapahtumista erikseen myös fuksien viestintäkanavilla (Facebook-ryhmä, fuksilista). 

 

Alkoholittomat tapahtumat (mm. ainejärjestökahvit, kulttuuri- ja liikuntatapahtumat) 

kuuluvat olennaisena osana yhdistyksen toimintaan. Viihdetapahtumien yhteydessä 

painotettiin voimakkaasti, että niissä ei painosteta ketään juomaan alkoholia. Vaikka 

esimerkiksi tapahtuma "Tänään kaljalle!" viittaa alkoholin nauttimiseen, kutsussa 

painotettiin myös, että alkoholin nauttiminen ei ole ehto osallistumiselle. Samaa 

viestiä välitettiin myös muiden tapahtumien kutsuissa. 

 

Kulttuuritoiminta  

 

Monipuolista kulttuuritoimintaa järjestettiin toimintakaudella 2013 aktiivisesti kahden 

kulttuurivastaavan voimin. Tapahtumien valinnassa kriteereinä on ollut muun muassa 

opiskelijaystävällinen hinta ja mahdollisimman monelle sopiva ajankohta. Lisäksi 

tavoitteena toiminnan järjestämisessä on ollut kuunnella ainejärjestön jäsenten 

toiveita.  Kulttuuritoiminta on pitänyt sisällään muun muassa useita museokäyntejä 

Vapriikissa ja Hervannan Poliisimuseossa, elokuvailtoja ja teatterikäynnin. Kirjapiiri 

on edelleen kokoontunut kahviloihin kuukausittain keskustelemaan ennalta sovitun 

teeman mukaisista teoksista, ja leffakerho kokoontui useamman kerran elokuvien 

pariin elokuvakeskus Niagarassa. Kulttuurivastaavat ovat myös aika ajoin tiedottaneet 

udk-listan sekä Facebook-ryhmän kautta muiden tahojen järjestämistä 

kulttuuritapahtumista kuten Tamyn kulttuurijaosto KuJan järjestämästä Yle:n/TV2:n 

Tohlopin toimipisteen opastetusta kiertokäynnistä. 

 

Liikuntatapahtumat 

 

Kaudella 2013 liikuntatiimin toiminta on ollut aktiivista. Toimintaa on 

tuutortoiminnassa markkinoitu uusille opiskelijoille ja sitä kautta on saatu uusia 

innokkaita ihmisiä mukaan tiimiin. Tiimi pystyy toimimaan jo hyvin itsenäisesti, 

mistä on osoituksena esimerkiksi maaliskuussa järjestetty laskettelureissu Sappeeseen 

sekä syksyn retki Helvetinjärven kansallispuistoon, jotka järjestettiin liikuntatiimin 

toimesta. Tiimin Facebook-sivut ovat hyvä kanava tapahtumien organisointiin. 

 

Liikuntavastaava on pyrkinyt järjestämään monipuolista toimintaa läpi 

toimintakauden ja tavoitteena on ollut lisätä tarjontaa aiemmista vuosista. Tässä on 

myös onnistuttu ja uusina lajeina on käyty harrastamassa mm. jousiammuntaa, 

laskettelua ja luistelua. Lisäksi UDK:lta osallistui joukkue yliopiston jalkapallosarjaan 

ja saavuttaen hienosti pronssia. Kansallisen tason pelejä on käyty katsomassa myös 

paikan päällä, jääkiekkoa tammikuussa ja koripalloa marraskuussa. Perinteistä 

pidettiin kiinni ja toteutettiin keväisin järjestettävä ainejärjestö vs. henkilökunta 

jalkapallo-ottelu. 

 

Yhteistyötä naapuriainejärjestömme Luupin kanssa on lisätty voimakkaasti ja siitä 

osoituksena ovat yhteiset (mukana myös muita ainejärjestöjä) liikuntavuorot 

Atalpassa keskiviikkoisin ja lauantaisin. Cooperin testi on järjestetty tällä 



toimintakaudella keväällä ja syksyllä yhdessä Luupin kanssa ja siitä on tarkoitus tulla 

jokavuotinen perinne. Yhteinen futsaljoukkue - Sissit - osallistui yliopiston 

futsalsarjaan syksyllä. 

 

Suurimpana uutena tapahtumana järjestettiin syksyllä SIS-olympialaiset yhdessä 

Luupin kanssa. Tapahtumassa kokeiltiin ja kilpailtiin eri yleisurheilulajeissa ja sen 

lisäksi juostiin Cooperin testi. Tapahtumasta on tarkoitus tulla jokavuotinen perinne ja 

saada osallistujamäärä nousemaan kun tapahtumasta tulee tunnetumpi. Mukaan oli 

kutsuttu myös SIS-henkilökunta. 

 

Viihdetapahtumat 

 

Viihdetapahtumissa jatkettiin hyväksi havaittujen ja perinteikkäiden tapahtumien 

järjestämistä. Lisäksi pyrittiin järjestämään myös tapahtumia uusilla teemoilla.  

 

Erityisesti suositut Kintulammen mökkireissut (keväällä ja syksyllä) ja Tänään 

kaljalle -tapahtumat järjestettiin hyvällä menestyksellä. Viime kaudella ajatuksen 

tasolle jääneet Halloween-bileet järjestettiin myös tällä kaudella. Suurimmat 

tapahtumat, kuten vappupiknik, tutustumisbileet syyskuussa, laskiaisrieha 

(laskiaispullaa ja mäenlaskua Hervannan Näyttämönpuistossa) ja haalarimerkkien 

ompelutalkoot tammikuussa kuuluivat ohjelmaan. Ystävänpäivänä juotiin 

kakkukahvit aj-tilassa. UDK piti rastia Tamyn kaupunkisuunnistuksessa, ja fuksit 

osallistuivat kisaan kahden joukkueen voimin. Lisäksi järjestettiin muutamia peli-

iltoja. 

 

Tapahtumista tiedotettiin viestintäsuunnitelman mukaisesti viimeistään viikkoa ennen 

tapahtumaa sekä UDK-listalla että Facebookissa. Tapahtumakutsut ja viestintä 

pyrittiin välittämään aina myös englanniksi, jotta vaihto-opiskelijat saisivat tiedon 

tapahtumista helposti ilman kv-tuutoreiden apua. 

 

Ekotiimi 

 

Ekotiimi ei kokoontunut kertaakaan toimintakaudella. 

 

YHDISTYKSEN NIMEN- JA SÄÄNTÖMUUTOS JA JÄSENREKISTERI   

 

Yhdistyksen nimen- ja sääntömuutos on ollut käynnissä jo pitkään. Oppiaineen 

vaihdettua nimeään informaatiotutkimuksesta informaatiotutkimukseksi ja 

interaktiiviseksi mediaksi yhdistyksen nimi on muutoksen tarpeessa. Säännöt ovat 

käytännön järjestötoiminnan kannalta osin epäkäytännölliset, joten sääntömuutokselle 

on tarve. Työryhmään valittiin kaudelle 2013 kaksi uutta jäsentä ja työryhmä jatkoi 

muutosehdotuksen työstämistä. Sääntömuutosehdotus saatiin valmiiksi keväällä 2013, 

jolloin sitä käsiteltiin ensimmäisen kerran sekä hallituksen että yhdistyksen 

kokouksissa. Ehdotus palautettiin silloin vielä valmisteltavaksi, mutta pienten 

muutosten jälkeen ehdotus hyväksyttiin syksyllä 2013 sekä hallituksen että 

yhdistyksen kokouksissa. Käytännön syistä hyväksytty sääntömuutos toimitetaan 

Patentti- ja rekisterihallitukselle kuitenkin vasta seuraavan hallituksen toimikaudella. 

 

 



Sääntömuutoksen pääkohdat: 

-Yhdistyksen nimi muuttuu muotoon UDK ry 

-Jäsenyyden kesto rajautuu yhdeksään vuoteen sekä jäsenyyden ylläpitämiseksi 

jäsenen tulee jatkossa ilmoittaa vuosittain jäsenrekisterin vaatimat jäsentiedot 

-Hallituksen toimintakausi ja yhdistyksen tilikausi ovat jatkossa kalenterivuosi 

-Yhdistyksellä on jatkossa sekä syyskokous, jossa valitaan uusi hallitus sekä 

hyväksytään kuluvan kauden toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä kevätkokous, jossa 

hyväksytään menneen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 

myönnetään vanhalle hallitukselle vastuuvapaus. 

-Hallitukselle tulee mahdollisuus erottaa jäsen, mikäli tämä menettelyllään 

vahingoittaa yhdistystä tai ei täytä jäsenyyden ehtoja 

-Yhdistykseen mahdollista liittyä kannatusjäseneksi 

-Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä 

 

Lisäksi säännöissä on myös mm. tarkennettu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen 

koollekutsumiskriteereitä, muutettu tilintarkastajat toiminnantarkastajiksi ja muutettu 

yhdistyksen kokouksen koollekutsumisen ajankohtaa niin, että kokous on kutsuttava 

koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta (ennen viimeistään viikko ennen 

kokousta). 

 

Jäsenrekisterin tekoon ei toimintakaudella ryhdytty, sillä sääntömuutoksen 

hyväksyminen venyi syksyyn. Jäsenrekisterin luominen siirrettiin seuraavan 

hallituksen toteutettavaksi. 


