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PÖYTÄKIRJA  

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat – UDK ry:n 
hallituksen kokous 3/2021 
Aika: Perjantaina 19.2.2021 klo: 16.00 
Paikka: Etänä  

LÄSNÄ  
 

Valpuri Erkkilä (puheenjohtaja) Taneli Laaksonen (sihteeri) 

Lassi Lemmetyinen  Oona Sievänen 

Ronja Nikula   Niki Rajalampi (liittyi 16.37) 

Suvi Ahola   Vili Roponen 

Eija Vainio   Thomas Mikkonen 

 

LISÄKSI PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDELLA  

 
Siinamari Palo (poistui 17.16) 
 

KÄSITELLYT ASIAT  
  
Alkutoimet  
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.08. 

 

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. 

 

5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ronja Nikula ja Oona 

Sievänen. 
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Ilmoitusasiat   
6. Posti 

Ei postia. 

 

7. Palautteet 

Padletissa oli kysytty tapahtumatoiminnan käynnistämisestä ja todettiin, että tapahtumatoiminta on 

saatu käynnistettyä. 

 

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät 

Etä-aj-kahvit 3.2.: 11 

Etä-aj-kahvit 10.2. : 7 

Ystävänpäivän speed friending 11.2.: 17 

After study -kahvit 17.2.: 7 

Höntsäkyykkä 18.2.: 9 

 

9. Talousasiat  

Danske Bankin pankkitilin oikeuksien siirtäminen puheenjohtajalle on työn alla. 

Talousasiat käsitelty. 

 

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot 

20.2. järjestetään etänä Sähkökillan 53. vuosijuhlat, johon osa UDK:n hallituksesta osallistuu 

22.2. järjestetään etänä Kumula ry:n, UDK ry:n ja Seinäjoen AMK:n kirjastoalan opiskelijoiden yhteinen 

kirjastoalan työharjoitteluinfo 

Hene Oy:n tukihaalarimerkit ovat saapuneet, hallitus organisoi niiden jakamisen ja tarkistaa ovatko 

kaikki tilanneet maksaneet tilauksensa 

UDK:n hallitus on allekirjoittanut SportUnin liikuntamaksujen palauttamiseen liittyvän TREYn 

kannanoton 

 

11. Hallituksen kuulumiset 

Valpuri: osallistunut Järjestöstarttiin ja puheenjohtajien yhteiseen etätapahtumaan, suunnitellut 

kirjastoalan työharjoitteluinfoa, ollut yhteydessä Danske Bankiin pankkitilin oikeuksien siirtämisen 

tiimoilta, valmistellut kokousta ja suunnitellut kevätkokousta 

Lassi: tapahtumatoiminta ja tuutorihaku on saatu käyntiin, osallistunut Järjestöstarttiin, seuraavaksi 

alkaa käydä läpi tuutorien valitsemisprosessia ja aikoo kokoustaa Oonan ohella Siljan ja Sonjan kanssa 

tuutorointia koskien 

Ronja: mainostanut tuutorihakua ja tapahtumia Instagramissa, suunnitellut hato-kuvien ottamista 

viestintätiimin kanssa, ollut kirjastoalan työharjoitteluinfon suunnittelussa mukana etsimässä 

tapahtumaan puhujia sekä aikoo osallistua Kupillinen kopoa -tapahtumaan 

Suvi: osallistunut SDL-kokoukseen, valmistautunut kv-tuutorihakuun, osallistunut Järjestöstarttiin ja kv-

tuutorivastaavakoulutukseen, valmistellut Asiasanaan hato-haastattelua 
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Eija: kerännyt Asiasanan kokoon ja jakanut kulttuuritapahtumia tapahtumavastaaville tapahtumakirjettä 

varten 

Taneli: tapahtumatoiminta on saatu käyntiin, tehnyt tapahtumakirjeitä, osallistunut Järjestöstarttiin, 

lähettänyt kokouskutsun ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 

Oona: tapahtumatoiminta ja tuutorihaku on saatu käyntiin, aikoo kokoustaa Lassin ohella Siljan ja Sonjan 

kanssa tuutorointia koskien, kerännyt tapahtumatiimin kokoon kokouksia varten ja pohtinut 

mahdollisuuksia järjestää yhteistyötä ja tapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa 

Niki: käsitellyt talousasioita viime vuoden toimintakertomusta varten 

Vili: perustanut Ekoistit-ryhmän Telegramiin, valmistellut Bobcatsss-juttua Asiasanaan ja selvitellyt 

Asiasanan tilaajakantaan liittyviä asioita 

Thomas: tehnyt UDK:n nettisivuille pieniä korjauksia, kokoustanut viestintätiimin kanssa ja perustanut 

UDK:n nettisivujen uudistamista varten työryhmän Telegramiin 

 

Pidettiin tauko ajassa 16.33, kokousta jatkettiin 16.39. 

 

Siirryttiin tauon jälkeen takaisin kohtaan 9, jossa talousvastaava selosti talousasiat. Tämän jälkeen suljettiin 

kohta 9 ja avattiin uudelleen kohta 11, jossa talousvastaava kertoi hallituskuulumisensa. 

 

Päätösasiat  
12. Budjetit 

Budjetoidaan 5,97 euroa haalarimerkkitilauksen huomautuskuluihin ja myöhästymiskorkoon. 

Huomautettiin talousvastaavaa tästä unohduksesta. 

 

13. Kulukorvaukset 

Vili Roposelle Bobcatsss-lipusta 80 euroa. 

Hyväksyttiin. 

 

14. Tilinpäätöksen hyväksyminen 

Päätettiin siirtää tilinpäätöksen hyväksyminen ensi kokoukseen. 

 

15. Toimintakertomuksen hyväksyminen 

Edellisvuoden toimintakertomus on valmis ja hallitus on ehtinyt tutustua siihen. Hallitus hyväksyy 

toimintakertomuksen sisällöltään ja mahdolliset muutokset koskevat vain stilistisia seikkoja. 
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16. UDK-laulukirjan päivittäminen 

Viime vuoden hallitus teki päätöksen siirtää uusien laulukirjojen tilaamisen tälle vuodelle ja ehdotti 

samalla laulukirjan sisällön läpikäytäväksi ja korjattavaksi sekä perustettavaksi työryhmän tähän 

tehtävään. Perustetaan siis työryhmä, jonka vetäjäksi valittiin Lassi Lemmetyinen. Suvi Ahola liittyy 

jäseneksi. Lisää jäseniä työryhmään voidaan kerätä jäsenistöstä avoimen haun kautta. 

 

17. Kevään tapahtumatoiminta 

Vaikuttaa varmalta, että kevätlukukaudella ei voi järjestää isomman kokoluokan lähitapahtumia. Täten 

esimerkiksi Dildobingo pyrittäisiin järjestämään aikaisintaan vasta ensi syksynä, joten tapahtumaa 

varten ei vielä tarvitse perustaa työryhmää. Muuten pidättäydytään pääasiassa etätapahtumissa ja 

pienissä, noin 10 hengen ulkotapahtumissa Pirkanmaan rajoitusten mukaisesti. Suurempien 

etätapahtumien, kuten etäsitsien ja etävuosijuhlien järjestäminen on mahdollisuuksien rajoissa, joten 

selvitetään niiden tai vastaavien tapahtumien järjestämistä. 

 

Lopputoimet  
18. Muut esille tulevat asiat (META) 

Pohdittiin UDK:n yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmien läpikäymistä kevätkokousta varten, jotta 

suunnitelmat voitaisiin hyväksyttää jäsenistöllä. Päätettiin selvitellä asiaa. 

Pohdittiin lisätalousarvion tekemisen tarpeellisuutta, mutta koronatilanteen vaikuttaessa asiaan 

todettiin, ettei se vielä ole järkevää. 

Pohdittiin saapuneiden UDK:n haalarimerkkien myymisen mahdollisuutta. Merkkien (ja muiden 

tuotteiden) myymiseksi järjestettäneen vielä suunnittelun alla oleva myyntipäivä yliopiston tilojen 

ulkopuolella. 

Valpuri Erkkilä ottaa selvitettäväkseen hato-paitojen tilausmahdollisuuden. 

 

19. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen  
Päätetään Doodlessa. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.29. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

ALLEKIRJOITUKSET 
 

 Valpuri Erkkilä  Taneli Laaksonen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 Ronja Nikula   Oona Sievänen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

PÖYTÄKIRJA 

26.2.2021 


