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PÖYTÄKIRJA  

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat – UDK ry:n 
hallituksen kokous 2/2021 
Aika: Maanantaina 18.1.2021 klo: 17.00 
Paikka: Etänä 

LÄSNÄ  
 

Valpuri Erkkilä (puheenjohtaja) Taneli Laaksonen (sihteeri) 

Lassi Lemmetyinen  Oona Sievänen 

Ronja Nikula   Niki Rajalampi 

Suvi Ahola   Vili Roponen 

Eija Vainio   Thomas Mikkonen 

 

LISÄKSI PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDELLA 

 
Alisa Hakkarainen  Pauliina Baltzar 

Jarkko Pakalén 

 

KÄSITELLYT ASIAT  
  
Alkutoimet  
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04. 

 

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. Todettiin läsnäolijat sekä myönnettiin 

puhe- ja läsnäolo-oikeus niitä pyytäneille. 

 

4. Asialistan hyväksyminen  
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan. 
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5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Lemmetyinen ja Eija Vainio. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 

hyväksyminen siirrettiin kokouksen loppuun, kunnes se saatiin tarkastettua hyväksymistä varten. 

 

Ilmoitusasiat   
6. Posti 

Kirjastolehdet 4/21 ja 5/21 

 

7. Palautteet 

Ei saapuneita palautteita edellisen kokouksen jälkeen. 

 

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät   
Ei tapahtumia edellisen kokouksen jälkeen. 

 

9. Talousasiat  

Talousasiat käsitelty. 

 

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot 

Innofactor-kirje 

Tiedotus kide.appin live-webinaareista 

 

11. Hallituksen kuulumiset 

Valpuri: käynnistänyt ja sulkenut toimihenkilöhaun sekä tehnyt muutoksen nimenkirjoitusoikeuksista 

patentti- ja rekisterihallitukseen 

Lassi: ilmoittautunut Järjestöstarttiin, alkaa pohtimaan tuutorointiin liittyviä asioita tällä viikolla ja 

suunnittelee hallituksen ja toimihenkilöiden ryhmäyttämistä ja yhteistä ajanviettoa 

Ronja: suunnitellut yritysasioita ja tehnyt Instagram-mainoksia toimihenkilöhakua varten 

Suvi: suunnitellut Sustainable Digital Life -ohjelmaan liittyviä kokousaikatauluja, saanut perehdytyksen 

yhdenvertaisuusvastaavan pestiin sekä saanut häirintälomakkeen yhdistetyksi sähköpostiinsa ja 

testannut, että se toimii 

Eija: aloittanut Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssin yliopisto-osion, osallistunut Jyty-liiton 

asiantuntijakeskusteluun sekä odottaa toimihenkilöitä Asiasanan ensimmäistä kokousta varten 

Taneli: jatkanut Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssin yhdistysosiota, alkaa pohtimaan tapahtumien 

suunnittelua, kirjoittanut edellisen kokouksen pöytäkirjaa puhtaaksi ja lähettänyt kokouskutsun 

Oona: alkaa suunnittelemaan tuutorointia ja tapahtumia ja ilmoittautunut Järjestöstarttiin 
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Niki: maksanut kulukorvauksen, selvittänyt omia aikatauluja Valpurin kanssa järjestötehtävien suhteen 

ja hoitanut talousasioita 

Vili: kasannut sopo-asioihin liittyvää tiedotettavaa, suunnitellut Asiasanan postitusvastaavan tehtävien 

kulkua, kuten painotalon mahdollista kilpailutusta sekä Asiasanan tilaustietojen tarkastamista 

talousvastaavan kanssa 

Thomas: ilmoittautunut Järjestöstarttiin, oppinut viestintävastaavan ja webmasterin pesteistä 

ilmenneitä uusia vastuualueita ja aikoo keskustella UDK-tilien salasanapolitiikasta hallituksen kanssa 

 

Päätösasiat  
12. Toimihenkilöiden nimeäminen 

Hallitus sai 9 hakemusta, jotka jaettiin hallituksen jäsenille nimettöminä. Koska hakijoita oli alle 

tavoitemäärän tai sopiva määrä kuhunkin pestiin, ja kaikki hakemukset olivat asiallisia ja hyvin 

laadittuja, päätettiin hyväksyä kaikki hakijat hakemiinsa pesteihin. 

 

Alumnivastaava: Pauliina Baltzar 

Asiasanan digitointivastaava: Jarkko Pakalén 

Asiasanan toimitus: Ida Nieminen, Maarit Säkkinen ja Laura Haapakangas 

Tapahtumatoimihenkilö: Laura Haapakangas ja Vivian Kosunen 

Yritystoimihenkilö: Jarkko Pakalén ja Pauliina Baltzar 

Viestintätoimihenkilö: Vivian Kosunen, Ida Nieminen, Siinamari Palo, Aleksi Länkinen ja Jere Salomaa 

Liikuntatoimihenkilö: Jere Salomaa 

 

13. Verkkosivujen uudistaminen 

Kuten toimintasuunnitelmassakin oli todettu, UDK:n verkkosivut ovat vanhentuneet, niillä on 

vanhentunutta tietoa, eivätkä sivut palvele uudistunutta ainejärjestöä. Päätettiin perustaa 

toimihenkilöiden valitsemisen jälkeen projektitiimi, jonka vetäjänä toimii webmaster Thomas Mikkonen 

ja, jossa on muun muassa myös yhdenvertaisuusvastaava mukana. Päätettiin myös järjestää 

verkkosivujen uudistamiseen liittyvä projektipäivä, jossa jäsenistö voi esittää sivuja koskevia 

kehitysehdotuksia, minkä lisäksi päivää varten tehdään erillinen kanava (esim. Padlet tai muu), jonka 

kautta päivään osallistumattomatkin voivat esittää kehitysehdotuksia. 

 

14. Viestintäsuunnitelma 

UDK:n viestintäsuunnitelma on vanhentunut, ja sen uudistamista varten perustetaan projektitiimi. 

Projektitiimin vastuuhenkilöksi nimitettiin Ronja Nikula. 
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15. Veripalveluvastuu 

UDK:lla on Suomen Punaisella ristillä oma verenluovutusryhmänsä, jonka avulla muun muassa 

kannustetaan osallistumaan yhteisiin verenluovutuksiin. Ryhmän vastuuhenkilöksi valittiin Oona 

Sievänen. 

 

16. Budjetit 

Ei budjetoitavaa. 

 

17. Kulukorvaukset 

Valpuri Erkkilälle 20 euroa patentti- ja rekisterihallituksen nimenkirjoitusoikeuden muutoksesta. 

Hyväksytty 

 

Lopputoimet  
 

18. Muut esille tulevat asiat (META) 

TREYn ja Nyyti ry järjestävät yhteystyössä keskustelutilaisuuksia sukupuoleen perustuvaa häirintää 

kokeneille opiskelijoille. Tilaisuudet ovat 28.1. nettichattina sekä 2.2. Zoom-keskusteluna. 

Yhdenvertaisuusvastaava Suvi Ahola lähettää Telegramin yleiseen tiedotukseen viestin tapahtuman 

tiedoista. 

Mietitään Asiasanaan lisättäviä mainoksia ja painotalon kilpailutusta. 

Järjestetään myöhemmin tarvittaessa toinen toimihenkilöhaku. Etenkin tapahtumatoimihenkilöitä 

voidaan tarvita lisää, kun lähitapahtumia voi taas laajamittaisemmin järjestää, 

edunvalvontatoimihenkilöä ei välttämättä ainakaan toistaiseksi tarvita. 

Viestintätiimi suunnittelee viestintäkirjeen laatimisen ja lähettämisen toimitapoja, kun toimihenkilöt 

saadaan mukaan tiimiin. 

Mietitään Asiasanan taittoa, johon päätoimittaja Eija Vainiolle on luvattu apua. 

Kide.app-koulutusta varten asianosaiset osallistuvat kide.app-webinaariin, minkä jälkeen tarkastellaan 

uudelleen, tarvitaanko hallituksen sisäistä koulutusta. 

Palattiin kohtaan 5 ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

19. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen  
Päätetään Doodlessa. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.07. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

ALLEKIRJOITUKSET 
 

 Valpuri Erkkilä  Taneli Laaksonen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 Lassi Lemmetyinen  Eija Vainio 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
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