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PÖYTÄKIRJA  

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat – UDK ry:n 
hallituksen kokous 1/2021 
Aika: Maanantaina 11.1.2021 klo: 19.00 
Paikka: Etänä 

LÄSNÄ  
 

Valpuri Erkkilä (puheenjohtaja) Taneli Laaksonen (sihteeri) 

Lassi Lemmetyinen  Oona Sievänen 

Ronja Nikula   Niki Rajalampi (poistui 19.25, palasi 19.27, poistui 20.22) 

Suvi Ahola   Vili Roponen 

Eija Vainio   Thomas Mikkonen 

 

KÄSITELLYT ASIAT  
  
Alkutoimet  
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.02. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Valpuri Erkkilä ja sihteeriksi Taneli Laaksonen. 

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus, osallistujien toteaminen  
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todettiin läsnäolijat. 

 

4. Asialistan hyväksyminen  
Ei lisättävää. 

 

5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Oona Sievänen ja Suvi 

Ahola. 
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Ilmoitusasiat   
6. Posti 

Asiasanan numeron 4/20 lasku 

 

7. Palautteet 

Toivottiin UDK:n viestintäsuunnitelmaa saatavaksi UDK:n sivuille tälle toimikaudelle. Todettiin, että 

viestintäsuunnitelma ei ole tällä hetkellä ajan tasalla, mutta sitä päivitetään. Kun se on valmis, se 

voidaan lisätä sivuille. 

 

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät   
Ei tapahtumia edellisen kokouksen jälkeen. 

 

9. Talousasiat   
Talousasiat käsitelty. 

 

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot 

TREYn etätapahtumakoulutus 12.1. 

TREYn Järjestöstartti 27.1. etätoteutuksena 

Sustainable Digital Life -maisteriohjelmaan oli pyydetty opiskelijaedustusta, edustajaksi valittiin Suvi 

Ahola 

 

11. Hallituksen kuulumiset 

Valpuri: valmistellut kokouksia, toimihenkilöhakua, tilavarausoikeuksia ynnä muita pieniä asioita ja 

aloittanut Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssin yhdistysosion 

Lassi: saanut perehdytykset pesteihinsä, alkaa suunnitella tuutorointia ja tapahtumia, kun toimihenkilöt 

on valittu sekä aikoo osallistua etätapahtumakoulutukseen 

Ronja: saanut perehdytykset pesteihinsä, ilmoittautunut Järjestöstarttiin ja suunnitellut 

somepostauksia toimihenkilöhakuun liittyen 

Suvi: saanut perehdytyksen KV-pestiinsä ja aikoo osallistua Järjestöstarttiin 

Eija: ilmoittautunut Järjestöstarttiin ja Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssin yliopistohallinto-osioon, 

osallistuu etätapahtumakoulutukseen sekä aikoo kutsua Asiasanan toimituksen koolle vuoden 

ensimmäisen numeron suunnittelua varten, kun se on mahdollista 

Taneli: saanut perehdytykset pesteihinsä, aloittanut Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssin 

yhdistysosion, aikoo osallistua etätapahtumakoulutukseen ja Järjestöstarttiin ja on lähettänyt 

ensimmäisen kokouskutsun 

Oona: saanut perehdytykset pesteihinsä, alkaa suunnitella tuutorointia ja tapahtumia, kun 

toimihenkilöt on valittu sekä aikoo osallistua etätapahtumakoulutukseen ja Järjestöstarttiin 

Niki: maksanut kulukorvauksia ja laskuja, tehnyt tilipäätöstä ja aikoo siirtää jäsenkyselyn tiedot talteen 
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Vili: saanut perehdytykset pesteihinsä, ilmoittautunut Järjestöstarttiin, osallistunee 

etätapahtumakoulutukseen ja etsii tiedotettavaa sopo-asioista 

Thomas: saanut perehdytykset pesteihinsä, päästänyt hallitukselle sähköpostia sähköpostilistoilta ja 

laittanut hallituslaisten tiedot UDK:n nettisivuille 

 

Päätösasiat  
12. Pestien vahvistaminen 

Puheenjohtaja: Valpuri Erkkilä 

Varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava ja tuutorivastaava: Lassi Lemmetyinen 

Sihteeri, tapahtumavastaava ja liikuntavastaava: Taneli Laaksonen 

Talous- ja myyntivastaava, Asiasanan toimitus: Niki Rajalampi 

Yhteistyövastaava, tapahtumavastaava ja tuutorivastaava: Oona Sievänen 

Koulutuspoliittinen vastaava, yritysvastaava ja viestintävastaava: Ronja Nikula 

Webmaster ja viestintävastaava: Thomas Mikkonen 

Asiasanan päätoimittaja, koulutuspoliittinen vastaava ja kulttuurivastaava: Eija Vainio 

Sosiaalipoliittinen vastaava, ympäristövastaava ja Asiasanan postitusvastaava: Vili Roponen 

Kansainvälisyysvastaava, yhdenvertaisuusvastaava ja Asiasanan toimitus: Suvi Ahola 

 

13. Nimenkirjoitusoikeuksien luovuttaminen puheenjohtajalle ja talousvastaavalle 

Nimenkirjoitusoikeuksien, pankkitilin sekä pankkikortin oikeudet siirretään entiseltä puheenjohtajalta 

uudelle puheenjohtajalle, hallituksessa edelliskaudesta jatkavan talous- ja myyntivastaavan oikeudet 

pysyvät ennallaan. 

 

14. Postivastuu 

Postivastuu luovutetaan Suvi Aholalle. 

 

15. Kide.app-oikeudet 

Annetaan kide.app-oikeudet tapahtumavastaaville, tuutorivastaaville, sihteerille ja puheenjohtajalle. 

Oikeudet pysyvät myös talous- ja myyntivastaavalla. Oikeudet jaetaan talous- ja myyntivastaava Niki 

Rajalammen kautta, joka pitää myös kide.app-koulutuksen uusille toimijoille. 

 

16. Telegram-tiedotuskanavien oikeudet 

Annetaan Telegramin tapahtumatiedotuskanavan oikeudet tapahtumavastaaville ja 

yhdenvertaisuusvastaavalle. Annetaan Telegramin yleisen tiedotuskanavan oikeudet kaikille hallituksen 

jäsenille ja omistajuus puheenjohtaja Valpuri Erkkilälle. 
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17. Kokouskäytännöt 

Pyritään kokoustamaan noin kolmen viikon välein, mutta kuitenkin vähintään kerran kuussa, paitsi 

kesällä. Hallituskokoukset pidetään pääsääntöisesti etänä ottaen huomioon koronapandemian 

aiheuttamat rajoitukset niin pitkään, kunnes tilanne muuttuu. Tarvittaessa voidaan pitää iltakoulua. 

Muistutettiin, että eriävät mielipiteet ja vastalauseet päätöksistä on jätettävä kirjallisena viikon 

kuluessa kokouksesta. 

 

18. Toimihenkilöhaku 

Päätettiin hakea toimihenkilöitä. Haku käynnistyy 12.1. ja se on auki 18.1. klo 10 asti. Toimihenkilöt 

nimitetään 18.1. kokouksessa. Voidaan nimittää yksi henkilö useampaan pestiin ja tarpeen vaatiessa 

voidaan rekrytoida lisää toimihenkilöitä kesken kauden. Hakemukset käsitellään nimettömästi. 

 

Alumnivastaava: 1 henkilö 

Asiasanan toimitus: 4 henkilöä 

Asiasanan taittaja: 1 henkilö 

Asiasanan digitointivastaava: 1 henkilö 

Pelivastaava: 1 henkilö, joka toimii myös tapahtumatiimissä 

Tapahtumatoimihenkilö: 5–7 henkilöä 

Yritystoimihenkilö: 2 henkilöä 

Edunvalvontatoimihenkilö: 1 henkilö 

Viestintätoimihenkilö: 5 henkilöä 

 

19. Paras hyvä tyyppi 

Valittiin Paras hyvä tyyppi -palkinnon saaja, ja palkinto luovutetaan hänelle, kun se on mahdollista. 

 

20. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäsenhakemuksia. 

 

21. Budjetit 

Ei budjetoitavaa. Päätettiin, että pienille (20 euron tai alle) hankinnoille ei tarvitse erikseen hakea 

hallituksen päätöstä. 

 

22. Kulukorvaukset 

Eetu Riissaselle 6,34 euroa mittanauhasta ja kokoustarjoiluista 

Eetu Riissaselle 16,99 euroa hallituksen virkistäytymisestä 

Eetu Riissaselle 200 euroa edellisen hallituksen lahjakorteista, joilla korvattiin hallituspizzat 

Hyväksytty 
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Lopputoimet  
23. Muut esille tulevat asiat (META) 

Selvitellään UDK-heijastimien tilaamista ja tarkistetaan onko edellinen hallitus tilannut kangaskasseja 

Mietitään Ekoistit-ryhmän luomista Telegramiin 

Mietitään Asiasanan painotalon kilpailutusta 

Hallituksen jäsenten tulisi pitää tulevia perehdytyksiä varten kirjaa siitä, mitä tekee 

Päivitetään palveluiden salasanoja tällä viikolla (vko 2) 

 

24. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen  
Päätettiin Doodlessa seuraavan kokouksen ajankohdaksi maanantai 18.1.2021 klo: 17.00 

 

25. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20.34 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

ALLEKIRJOITUKSET 
 

 Valpuri Erkkilä  Taneli Laaksonen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 Oona Sievänen  Suvi Ahola 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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