
Pöytäkirja 
 
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat - 

Ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous 

Aika: Perjantai 1.9.2017 klo: 17.00 

Paikka: TOAS Markuksentorin kerhohuone, Tammelan puistokatu 14-16 
 
Läsnä: Topias Mattinen(puheenjohtaja), Eero Mäkipää(sihteeri), Saara Ojala, Pauliina Baltzar, 
Alex Zervakis, Jesse Rahkola, Viivi Salo, Serafia Kari, Satu Kiuttu, Sonja Hakkarainen, Roope 
Mattila, Reetta Isoluoma 

 
Esityslista 
 

Alkutoimet 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17:17. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

- Esityslista hyväksytään sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen/edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen 

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Serafia Kari ja Pauliina Baltzar. 
 



 

Ilmoitusasiat 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

- Posti: Postissa tullut mainos, ei muuta. 
- Haalarien laskutus on alkanut. Laskutus hoidetaan tänä vuonna suoraan päätilille 

eikä erilliselle haalaritilille. 
- INA otti yhteyttä ja pyysi puhujaa kirjamessujen yhteydessä pidettävään INAn 

seminaariin. Serafia Kari osallistuu tapahtumaan pitämällä esityksen. 
- Pauliina tiedusteli Pyynikin panimoa sponsoroimaan tutustumisbileitä. Vastausta 

ei ole vielä tullut. 
- Menneet tapahtumat ja niiden osallistujamäärät: 

- 8.5. #reiluherkkuhetkikahvit: 7 
- 10.5. Aj-kahvit 
- 11.5. Tänään kaljalle 
- 20.5. Minigolf/piknik: 25 
- 27.8. Eka sunnuntai: 37 
- 28.8. Kampussuunnistus: 32 
- 29.8. Kaupunkikierros: 29 
- 30.8. Lukkaritalkoot: 40 
- 31.8. Kolmioetkot: 28 

 
6. Talousasiat 

- 1.9.2017 Päätilin saldo 2846,37€; Säästötilin saldo 1000,08€ 
- Tiedekunta maksoi Tutustumisbileiden saunavuokran UDK:lle. 

 
7. Jaostot ja neuvostot 

- SOPO: Ei erityistä ilmoitettavaa 
- KOPO: Ei erityistä ilmoitettavaa  
- VICO: Ei erityistä ilmoitettavaa 
- Juhlavuosirahoitusryhmän tapaaminen järjestetään torstaina 7.9. 
- Topias osallistui Tamyn PJ-miittiin. 
- Topias tiedustelee UDK:lle arkistotilaa COMS:lta. 
- Tapahtumatiimi kokoontuu Maanantaina 4.9. Klo 16:00. 



 

Päätösasiat 

 
8. Kintulammen varaus syksyksi 

- Päätetään varata Kintulampi syksyksi. Varaukseen myönnetään budjetista 90€. 
 
9. Tuutorien haalarimerkkien tilaaminen 

- Päätetään, että UDK maksaa tuutorien haalarimerkit, ja UDK laskuttaa merkkien 
hinnan tuutoreilta. Tätä varten varataan 39€. 

 
10. Juhlavuosihaalarimerkkien tilaus 

- Päätetään ryhtyä suunnittelemaan juhlavuosimerkkien hankintaa. Tätä varten 
pyydetään UDK:n jäseniltä ideoita mahdollisen suunnittelukilpailun merkeissä. 
Vuosijuhlien varainhankintatoimikunta alkaa toteuttaa suunnittelua. 

 
11. Uusien jäsenten hyväksyminen yhdistykseen 

- Päätetään hyväksyä UDK:n jäseniksi seuraavat henkilöt: 
- Julle Kuusisto 
- Henna Peltonen 
- Heidi Salo 
- Krista Hyvönen 
- Sanna Saarinen 
- Maria Hakalahti 
- Jarkko Pakalen 
- Minna Keskinen 
- Saara Ojala 
- Ann-Sofi Trux 
- Lydia Isokallio 
- Mikael Latva 
- Kati Rannanpiha 
- Antti Manninen 
- Joona Hakalahti 
- Pyry Hakala 
- Elina Järvi 
- Teemu Martikainen 
- Roosa Repo 



- Annika Elkevaara 
- Satu Prykäri 
- Laura Haapakangas 
- Jaana Kalliala 
- Lassi Majava 

 
12. Kahvi- ja nimilappukustannusten korvaus 

- Päätetään myöntää 8,46€ kulukorvauksia Pauliina Baltzarille. 
 
13. Syksyn workshop-tapahtuman järjestys yhteistyössä Kumulan kanssa 

- Kumous ry järjestää Kumulan kanssa workshopin 25.10. Päätetään ehdottaa 
aiheeksi “Ei enää piilotyöpaikkoja vaan tarvetyöpaikkoja.” 

 
Lopputoimet 

 
14. Muut esille tulevat asiat (META) 

- 20.9. Kokoustetaan Kaupin keilahallilla säännöllisesti järjestettävän tapahtuman 
järjestämisestä. UDK osallistuu kokoukseen. 

- Virallistetaan UDK:n Steam-kanava. 
- Luodaan UDK:n Discord-kanava. 
- Luodaan UDK:n Youtube-kanava videoiden julkaisemista varten. 
- Valmistellaan ensi kokousta varten Office365- pilottihanke joka toteutetaan 

hallituksen kesken. 
- Otetaan vastaan lahjoituksena AKUAKU-maskit. 
- UDK:n kyltin tai lipun hankinnan selvitystä jatketaan. 

 
15. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen 

- Seuraava kokous 28.9. Klo 12:00. 
 
16. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:46. 
 

 

 
 
 
 



Topias Mattinen 
 
Puheenjohtaja 
 
 
 
Eero Mäkipää 
 
Sihteeri 
 
 
 
Serafia Kari 
 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
Pauliina Baltzar 
 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
 


