
PÖYTÄKIRJA

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat - UDK ry:n hallituksen kokous

Aika: ti 14.1.2014 klo.18:00
Paikka: PinniB 0016
Läsnä: Laura Heikkinen (puheenjohtaja), Jasmiina Sillanpää (sihteeri), Joni Alava (poistui 
kodassa 8), Marianne Toivonen, Klaus Törnkvist, Anni Isotalo, Paula Laukkanen (saapui 
kohdassa 4), Jyrki Suomi, Hanna Isola, Niko Ranta, Fanni Häkkinen, Mace Ojala ja Janne 
Karin-Oka. Riikka Rintala ja Soile Kolehma (saapuivat kohdassa 9).

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18:01.

2. Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne ja Hanna, Jasmiina toimii sihteerinä
- Edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin

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

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat ja posti
- Postia ei ole tullut
- Kansainväliset vaihto-opiskelijat on vastaanotettu
- Brnosta kyseltiin jälleen tahdommeko olla heidän partnereitaan ensi vuoden Bobcatsissa
- Oasiksen beeta-vaihe avautuu helmikuussa
- Menneiden tapahtumien osallistujamäärät:
* Kirjapiiri 12/2013: 7 hlö
* Tänään Hervantaan 12/2013: 4 hlö

6. Talousasiat
- Päätilin saldo on 1394,61€ ja Haalaritilin saldo 2455,31€
- Klaus esitteli taloustilanteen, tilikausi 1.11.13-31.10.2014.

7. Päätösasiat
- Pikkujoulubudjetin ylijäämästä siirretään 25€ maanantain tasa-arvokahveihin joita 
kokeillaan kevätlukukausi 2014
- Fannille myönnettiin pikkujoulujen kustannuksista 19,86€
- Logosuunnittelukilpailun palkinto menee lisäbudjetista mikäli sääntömuutos menee läpi

8. Jaostot ja neuvostot
- Laura kyseli, onko hallituksen jäsenillä kiinnostusta osallistua Brnon Bobcatsss-
konferenssin järjestämiseen
- Johtokunta kokoontui 8.1. ensimmäisen kerran ja päätti keitä kysytään johtokunnan 
ulkoisiksi jäseniksi. Uudet jäsenet päätettiin sillä perusteella, minkälaista täydentävää 
tietämystä johtokunta tarvitsee niiltä aloilta joihin infimin opiskelijat sijoittuvat



9.Tulevien tapahtumien suunnittelu
- 16.1. Kirjapiiri klo.17.00 La Famille, teemana rumat kirjat
- 23.1. Peli-ilta Ravintola Artturissa klo.19:00 alkaen
- 31.1. Tänään kaataan! Kaupin keilahalli klo.14.30
- 30.1. Leffakerho kokoontuu 
- 6.2. Haalari-iltamat/ kevään tutustumisbileet joiden järjestämisestä Hanna ja Mace vastaavat
- vk 7 Rajaportin saunalla tapahtuu Hannan suunnitelmien mukaisesti
- vk 8 Janne vie patikoimaan Pispalan portaille ja Pyynikinharjulle
- Tämän kauden tavoitteena on lisätä spontaaneja tapahtumia sekä painottaa kaikkien 
tapahtumien mainostuksen yhteydessä, että opiskelutovereihin tutustuminen on tapahtumien 
ensisijainen tarkoitus alkoholin nauttimisen sijaan

10. META
-SIS kick off-tapahtumaan on pyydetty jonkinlaista ohjelmanumeroa myös Udk:lta, joten 
Niko käy kertomassa heille ainejärjestömme toiminnasta

11. Seuraava kokous
Seuraava kokous 4.2. Klo.18:00, pj varaa tilan myöhemmin

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19:37

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Laura Heikkinen Jasmiina Sillanpää
puheenjohtaja sihteeri

Janne Karin-Oka Hanna Isola
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 


