
PÖYTÄKIRJA

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat - UDK ry:n hallituksen kokous

Aika: 11.12.2013 klo 12:15
Paikka: Pinni B1084
Läsnä: Laura Heikkinen (puheenjohtaja), Jasmiina Sillanpää (sihteeri), Joni Alava, Marianne 
Toivonen, Klaus Törnkvist, Anni Isotalo, Paula Laukkanen, Jyrki Suomi, Hanna Isola, Niko Ranta, 
Fanni Häkkinen, Mace Ojala ja Janne Karin-Oka

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:18.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Sihteeriksi valittiin Jasmiina Sillanpää. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Alava ja Mace Ojala. 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat ja posti
- Kumulalta tuli pyyntö opiskelijajäsenen lisäämisestä
- Muita ilmoitusasioita tai postia ei ole tullut

6. Talousasiat
Päätilin saldo on 1 618,83€ ja Haalaritilin saldo 2 455,91€.

7. Päätösasiat
- Myönnetään Ella Oksaselle 13,40e pikkujoulujen kuluja

Uusi hallitus hyväksytty ja vastuut jaettu seuraavasti:

Laura Heikkinen: puheenjohtaja,

Joni Alava: varapuheenjohtaja, kopo-vastaava,

Jasmiina Sillanpää: sihteeri ja tasa-arvovastaava, 

Klaus Törnkvist: talousvastaava, 

Mace Ojala: Asiasanan päätoimittaja, haalarivastaava, kv-vastaava

Janne Karin-Oka: liikuntavastaava ja tiedotusvastaava, 

Marianne Toivonen: ympäristö- ja tapahtumavastaava, 

Anni Isotalo: tuutor-vastaava

Paula Laukkanen: kultturivastaava, 

Jyrki Suomi: webmaster

Hanna Isola: tapahtumavastaava, 

Niko Ranta: sopo-vastaava, 

Fanni Häkkinen: tuutor-vastaava ja Asiasanan postitusvastaava, 



8. Jaostot ja neuvostot
- Maija Honkonen kävi 10.12.13 Finna:n työryhmässä
- Yksikön uuden johtokunnan järjestäytymiskokous 12.12.2013
- Tutkinto-ohjelman (Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma) 
itsearviointityöryhmään opiskelijajäsenenä osallistuivat Klaus Törnkvist ja Tuulikki Alamettälä. 
Täällä esille nousi seuraavia asioita. Opiskelijat jättävät kurssipalautetta huolestuttavan vähän. 
Kaikki palautteeseen liittyvät kehitysehdotukset ovat siis tervetulleita. Jatkossa palaute pyritään 
ainakin muokkaamaan näkyvämmäksi.
Jälleen kerran mainittiin, että 55 opintopistettä suoritettavien osuus on liian pieni, mutta todettiin 
myös, että tähän vaikuttaminen on nykyisillä menettelyillä vaikeaa. Esimerkkinä olivat pitkään 
opiskelleet, joita on opinto-ohjelmassamme huomattava määrä ja heidän edistyminen vaikuttaa 
keskiarvoon. Opintojen edistymistä seurataan useilla indikaattoreilla, mutta niistä saatavaa tietoa ei 
ehditä vähäisten resurssien (enemmän ihmisiä tarvittaisiin) vuoksi analysoimaan, joten 
indikaattorien toimivuutta on vaikea arvioida. 

9.Tulevien tapahtumien suunnittelu
- Perjantaina kaljalle tapahtuma perutaan viikolta 50
- Tammikuun kokouksessa päätetään alkuvuoden haalaribileistä. Jarkko Mäkipää hoitaa yhteyksiä 
haalarikauppiaaseen ja tavoite olisi saada haalarit jouluksi
- Mace ideoi englanninkielistä kampuskierrosta kv-tuutoroitaville
- Tavoitteena olisi aiempaa tiiviimpi yhteistyö kv-tuutoreiden ja tuutorvastaavien välillä.
- Pyritään lisäämään spontaaneja liikuntatapahtumia

- Tulevista tapahtumista sovittiin seuraavasti:
- Kirjapiiri viikolla 3
- Lautapeli-ilta viikolla 4
- Tänään kaatamaan -keilaus+illanistujaiset viikolla 5
Tarkemmat ajat sovitaan ensi vuoden puolella. 

10. META
- Kerrattiin viestintästrategia
- Uudet hallituskuvat ottaa Janne seuraavassa kokouksessa 14.1.2014
- Hallituksen viestintä tapahtuu suljetulla UDK:n hallitus 2014 kanavalla facebookissa
- Puheenjohtaja vinkkasi TAMYN järjestötoiminnan oppaasta ja kehotti hallituksen jäseniä 
liittymään yleiselle- sekä oman vastuualueensa sähköpostilistalle
- Fanni poistui klo.13.18
- Mikäli liikuntavastaava Janne Karin-Oka lähtee vaihtoon kesken kauden, hoitaa Joni Alava myös 
liikuntavastaavan toimen.

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous ti 14.1. klo.18:00.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.13:27.



Pöytäkirjan vakuudeksi,

Laura Heikkinen Jasmiina Sillanpää
puheenjohtaja sihteeri

Mace Ojala Joni Alava
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


