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PÖYTÄKIRJA  

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat – UDK ry:n 
hallituksen kokous 4/2021 
Aika: Keskiviikkona 10.3.2021. klo 18.15 
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  

 
TREYn järjestökummi Hilla Mäkinen (poistui 19.39) 

 

KÄSITELLYT ASIAT  
  
Alkutoimet  
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.19. 

 

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  
Lisättiin asialistaan kohdat Yhdenvertaisuussuunnitelma ja Ympäristösuunnitelma sekä siirrettiin kohta 

Tilinpäätöksen hyväksyminen päätösasioiden loppuun. 
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5. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eija Vainio ja Lassi 

Lemmetyinen. 

 

Ilmoitusasiat   
6. Posti 

Ei postia. 

 

7. Palautteet 

Padletissa oli toivottu speed friendingin tapaista tapahtumaa uudestaan. Todettiin palaute saaduksi ja 

huomioiduksi. 

 

8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät 

UMK-finaalikatsomo 20.2.: 11 

Kirjastoalan työharjoitteluinfo 22.2.: 24 

After study -kahvit 24.2.: 13 

Wining and whining 26.2.: 20 

Etä-aj-kahvit 3.3.: 9 

Alumnien after workit 5.3.: 8 

Höntsäkyykkä 9.3.: peruttiin 

After study -kahvit 10.3.: 9 

 

9. Talousasiat   
Danske Bankin pankkitilitunnukset saatiin siirrettyä puheenjohtaja Valpuri Erkkilälle. Talousasiat 

käsitelty. 

 

10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot 

Sähkökilta kiitti UDK:ta vuosijuhlilla muistamisesta ja vuosijuhlalahjasta. 

TREYn järjestökahvit 11.3. Zoomissa, johon osallistuu hallituksesta väkeä. 

Aine- ja edunvalvontajärjestöjen puheenjohtajien eli Syndikaatin tapaaminen 17.3., johon 

puheenjohtaja Valpuri Erkkilä osallistuu. 

Tampereen Alumnitiimin tapaaminen 23.3., johon alumnivastaava Pauliina Baltzar osallistunee. 

TREYn ja Tamkon edunvalvontastudio 7.4., johon saattaa osallistua UDK:n kopovastaavia. 

Mediatutkimuksen opetussuunnitelmatyöryhmän kokous 16.3., johon kopovastaava Ronja Nikula 

osallistuu. 

Informaatiotutkimuksen opettajien kokous 12.3., johon kopovastaava Eija Vainio osallistuu. 
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11. Hallituksen kuulumiset 

Valpuri: valmistellut kevätkokousta, laatinut yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmia koskevan 

kommenttikyselyn, puhtaaksikirjoittanut edellä mainituista suunnitelmista uusia luonnoksia, 

toimittanut toimintakertomuksen toiminnantarkastajille, tehnyt tarjouspyyntöjä hato-paidoista ja 

kahvitellut järjestökummin kanssa 

Lassi: ollut tekemässä tuutorivalintoja, alkaa suunnitella tuutoriporukan ensimmäistä tapaamista sekä 

ollut järjestämässä tapahtumia ja hato-kahveja 

Ronja: tehnyt hallitusesittelyitä ja osallistuu mediatutkimuksen opetussuunnitelmatyöryhmän 

kokoukseen 

Suvi: tarkistanut ja muokannut yhdenvertaisuussuunnitelmaa, tehnyt Asiasanaan ensimmäisen 

juttunsa, osallistunut SDL-kokoukseen sekä aloittanut kv-tuutorihaun ja hakua jatketaan 

Eija: saanut Asiasanan ensimmäisen numeron valmiiksi, aikoo kerätä toimituksen kokoon toisen 

numeron suunnittelukokousta varten sekä osallistunut ja osallistuu ammattiliitto JYTY-kokouksiin 

Taneli: ollut järjestämässä tapahtumia, kirjoittanut tapahtumakirjettä sekä laatinut kokouskutsun ja 

edellisen kokouksen pöytäkirjan 

Oona: ollut tekemässä tuutorivalintoja, alkaa suunnitella tuutoriporukan ensimmäistä tapaamista, 

kutsuu tapahtumatiimin pian kokoon tapahtumakokousta varten ja tarkastelee mahdollisuutta UDK:n 

yhteiselle verenluovutukselle 

Niki: saanut tilinpäätöksen valmiiksi 

Vili: saa pian Asiasanan painoon ja miettinyt sopokirjettä ja sen sisältöä 

Thomas: on laittanut hallituksen ja toimihenkilöiden kuvat UDK:n nettisivuille ja päivittänyt UDK:n 

salausprotokollan sekä tehnyt muita nettisivuja koskevia muokkauksia  

 

Päätösasiat  
12. Budjetit 

Ei budjetoitavaa. 

 

13. Kulukorvaukset 

Valpuri Erkkilälle 20 euroa Sähkökillan vuosijuhlalahjaan. 

Hyväksytty. 

 

14. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ikijäsenet: 

Tuukka Hämäläinen 

Sallamaria Moilanen 

Hyväksytty. 
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15. Haalareiden hankinta 

Päätettiin laittaa haalareiden hankinta yritystiimin vastuulle. 

 

16. Haalarimainosten hinnat 

Viime vuonna haalarimainosten hinnoitteluja oli tarkasteltu tilanteen mukaan ja päätettiin, että myös 

tänä vuonna yritystiimi päättää haalarimainosten hinnat joustavasti tilanteen mukaan. 

 

17. Valmennusiltapäivän järjestäminen 

Uusille hakeville opiskelijoille järjestettäneen valmennuspäivä, jota suunnitellaan alustavasti. Päivä 

tultaisiin järjestämään etätoteutuksena. Järjestökummi Hilla Mäkistä voi tarvittaessa pyytää mukaan 

tapahtumaan esittelemään TREYtä. 

 

18. Toimihenkilön valitseminen 

Saapunut yksittäinen toimihenkilöhakemus, Siinamari Palo hakee tapahtumatoimihenkilöksi. 

Hyväksytty. 

 

19. Yhdenvertaisuussuunnitelma 

Yhdenvertaisuusvastaava Suvi Ahola esitteli kokouksessa yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja siihen 

hallituksen ehdottamia muutoksia. Näiden muutosten lisäksi lisätään suunnitelmaan maininta 

nettisivujen saavutettavuudesta ja muotoseikka koskien sitä, että järjestössä ei aina ole nimitettyä 

edunvalvontavastaavaa. Hyväksyttiin näillä muutoksilla. Näiden muutosten jälkeen viedään 

suunnitelma jäsenistölle hyväksyttäväksi kevätkokoukseen. 

 

20. Ympäristösuunnitelma 

Puheenjohtaja Valpuri Erkkilä esitteli kokouksessa ympäristösuunnitelmaa ja siihen hallituksen 

ehdottamia muutoksia. Näiden muutosten lisäksi lisätään suunnitelmaan maininta ylijääneen ruoan 

jakamisesta tapahtumien osallistujille tapahtumien päätteeksi. Hyväksyttiin ympäristösuunnitelma 

näillä muutoksilla ja viedään suunnitelma jäsenistölle hyväksyttäväksi kevätkokoukseen. 

 

21. Tilinpäätöksen hyväksyminen 

Talous- ja myyntivastaava Niki Rajalampi esitteli kokouksessa vuoden 2020 tilinpäätöksen. Hyväksyttiin 

tilinpäätös. 
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Lopputoimet  
22. Muut esille tulevat asiat (META) 

UDK:n hallitus oli saanut Suomen hallituksen järjestämän opiskelijoiden koronainfon puutteellisuuteen 

liittyvän allekirjoitettavan kannanoton. Päätettiin, että UDK:n hallitus odottaa TREYn suunnittelemaa,  

vastaavaa kannanottoa ja allekirjoittaa tämän kannanoton tarvittaessa TREYn vastaavan kannanoton 

jälkeen. 

TREY lähetti Wappua koskevan infon, jonka tapahtumatiimi ottaa huomioon seuraavassa 

tapahtumatiimin kokouksessaan. 

Aluehallintovirasto on kieltänyt yli 6 hengen yleisötilaisuudet maaliskuun loppuun, ja tämä koskee myös 

kevätkokousta. 

Suurimpien tapahtumien jokavuotisten tapahtumien (pikkujoulut ja tutustumisbileet) varaamista 

varten järjestetään puheenjohtajan ja tapahtumatiimin välinen tapaaminen. 

Aloitetaan henkilökuntakahvien järjestämisen alustava suunnittelu, jonka hoitaa tapahtumatiimi ja/tai 

puheenjohtaja. 

 

23. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen  
Päätetään Doodlessa. 

 

24. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.19. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

ALLEKIRJOITUKSET 
 

 Valpuri Erkkilä  Taneli Laaksonen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

 Eija Vainio   Lassi Lemmetyinen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

PÖYTÄKIRJA 
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