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Hallitus

Puheenjohtaja Joonas Hirn
(eronnut elokuussa 2010, loppukauden puheenjohtajan tehtäviä hoiti varapuheenjohtaja)

Sihteeri Jenni Muhonen
Kopo-vastaava Lari Siren
Varapuheenjohtaja Jaakko Pirinen
Sopo-vastaava Miia Lehtola

(eronnut syyskuussa 2010, korvaajaksi valittiin hallituksen sisältä Pekka Lehtiniemi)
Tutor-vastaava Greta Hansen-Haug ja Petteri Veikkolainen
Virkistysvastaavat Mikko Merioksa ja Shan Luolin
Kulttuurivastaava Lauri Asikainen ja Shan Luolin
Ympäristövastaava Jaakko Pirinen
KV-vastaava  Greta Hansen-Haug
Tiedotusvastaava Jenni Muhonen
Webmaster Viljami Marjomäki
Asiasanan päätoimittaja Pekka Lehtiniemi
Asiasanan postitusvastaava Jaakko Pirinen
Talousvastaava Jenna Ritvasalo
Liikuntavastaava Petteri Veikkolainen
Tasa-arvovastaava Miia Lehtola

(eronnut syyskuussa 2010, korvaajaksi valittiin hallituksen sisältä Mikko Merioksa)

Yliopiston hallintoelimien opiskelijaedustajat

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitosneuvosto:
Kevät 2010: Maria Nummela ja Erkka Rautio
varalla: Terhi Tikkanen ja Lauri Asikainen
Syksy 2010: Erkka Rautio ja Pekka Lehtiniemi
varalla: Lauri Asikainen ja Jaakko Pirinen
Informaatiotieteiden tiedekuntaneuvosto:
Kevät 2010: Terhi Tikkanen ja Joonas Hirn
varalla: Tytti Karvonen ja Lari Siren
Syksy 2010: Tuomas Hietala ja Greta Hansen-Haug
varalla: Lari Siren ja Tytti Karvonen
Yliopiston tietohallinnon johtoryhmä: Tytti Karvonen
Opetussuunnitelmatyöryhmä: Ville Lavikainen, Pekka Lehtiniemi, Tuomas Hietala, Jaakko Pirinen
Tilintarkistajat kaudella 2010: Tytti Karvonen ja Anni Oravakangas

Opintotoiminta

Tuutortoiminta
Keväällä koottiin uusi yhdeksän hengen ryhmä tuutoreita, mutta kesällä ryhmää täydennettiin 
kesällä vielä yhdellä jäsenellä. Tuutorit jaettiin pareihin ja jokainen pari sai oman tuutorryhmän. 
Uusia opiskelijoita oli valittu päävalinnassa 32 ja erillisvalinnassa jonkin verran, joten fukseja 
yhdessä tuutorryhmässä oli 7–8. Uudet tuutorit kävivät kaikki Tamyn tuutorkoulutuksessa ja syksyn 
tuutorointiohjelman suunnitteleminen aloitettiin jo maaliskuussa. Tuutorit suunnittelivat ja 
toteuttivat myös esittelykirjeen, joka postitettiin uusille opiskelijoille hyväksymisilmoituksen 



mukana.
Ainejärjestön lehdestä Asiasanasta julkaistiin erityinen fuksinumero, jota jaettiin fukseille 
ilmaiseksi tutustumisbileissä. Syksyn 2010 tutortoimintaa suunniteltiin edellisiltä fukseilta saadun 
palautteen avulla. Tuutorointi aloitettiin tapaamisella tiedekunnan orientaatiopäivän ohessa. 
Ohjelmaan kuului tuutoreiden ja fuksien esittely, lisäksi tuutorit kertoivat tulevista opiskeluista ja 
opiskelijaelämästä. Fukseille syksyn alulla järjestettyihin tapahtumiin lukeutuivat muun muassa 
superkahvit, hupisuunnistus, Tampereeseen ja yliopistoon tutustumista sekä koko UDK:n 
tutustumisbileet.

Edunvalvonta
UDK:lla oli kaudella 2010 täysimääräinen edustus tiedekunnan ja laitoksen johtokunnissa. Lisäksi 
edustusta oli muun muassa yliopiston tietohallinnon johtoryhmässä ja syksyltä 2009 jatkaneissa 
laitoksen opetussuunnitelmatyöryhmissä, joiden työstämä opetussuunnitelma otettiin käyttöön 
syksyllä 2010. Syksyllä 2010 UDK:n edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti koko yliopiston 
”school-uudistusta” työstäneisiin tapahtumiin ja työryhmiin. Marraskuussa valittiin hallopedit 
uuden Informaatiotieteiden tieteenalayksikön johtokuntaan, johon UDK sai yhden varsinaisen 
jäsenen ja tälle varajäsenen. Opiskelijaedustajien paikkajaosta oli sovittu etukäteen 
tieteenalayksikön toisen ainejärjestön Luupin kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Muu opintotoiminta
UDK:lla oli perinteiseen tapaan oma esittelypiste yliopiston Avointen ovien päivänä huhtikuussa.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitokselta saatiin oppiainetta esittelevää 
materiaalia, jotka jaettiin paikalla vierailleille lukiolaisille. Vierailijoiden huomion kiinnittämiseksi 
infopisteellämme saattoi muun muassa pelata laitoksen lainaamalla Nintendo Wiillä. Vuoden 2010 
kansainvälinen Bobcatsss-konferenssi pidettiin Parmassa, Italiassa. Sinne matkusti 15 opiskelijan 
ryhmä tamperelaisia.

KV-toiminta
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksella on ollut vuoden 2010 aikana useita 
vaihto-oppilaita pääasiassa Espanjasta ja Saksasta. UDK on pitänyt vaihto-oppilaista omalta 
osaltaan huolta tiedottamalla heille tapahtumista ja opiskeluun liittyvistä asioista henkilökohtaisesti 
englanniksi. UDK:n KV-tuutorit ovat olleet ympäri vuorokauden saatavilla, kun vaihtareille on 
tullut ongelmia tai muuta kysyttävää. Vaihto-oppilaita on myös otettu aktiivisesti mukaan 
ainejärjestötoimintaan kutsumalla heidät aina mukaan opiskelijarientoihin ja tutustuttamalla heitä 
suomalaisiin perinteisiin.

Viestintä

Ainejärjestön verkkosivuilla on hyödyllisenä pidetty tenttiarkisto ja keskustelupalsta, joista 
jälkimmäinen ei ole kuitenkaan saavuttanut suurta aktiivisuutta. Lisäksi jäsenet keskustelevat 
aktiviisesti myös ainejärjestön omalla IRC-kanavalla. Myös Facebookin UDK-ryhmää käytetään 
jonkin verran tapahtumista viestimiseen, mutta sähköpostilista on yhä ainejärjestön ensisijainen 
tiedotuskanava.
Opiskelijajärjestön äänenkannattaja Asiasana-lehti kasvatti tilaajakantaansa. Lehteä tilaavat
opiskelijat ja kirjastot ympäri Suomen, joten lehti toimii informaatioalan viestintäkanavana.

Suhdetoiminta

Marraskuussa 2010 UDK-lähetystö vieraili ekskursiolla Oulussa ja tapasi sikäläisiä 
opiskelijakollegoita, indexiläisiä. Ammatillisia vierailukohteita olivat muun muassa Ritaharjun 
koulukirjasto ja Kaleva-lehden tietopalvelu.



UDK jatkoi jo muutaman vuoden jatkunutta vireää suhdetoimintaa informaatioalan
ammattijärjestön Kumula ry:n kanssa, Kumula esimerkiksi tuki edellä mainittua ekskursiota 
osallistumalla UDK:n ja Indexin yhteisen iltajuhlan järjestelyihin. Juhliin myös osallistui Kumulan 
järjestösihteeri Jaana Kivilahti.
UDK teki tänäkin vuonna aktiivisesti yhteistyötä Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median 
laitoksen kanssa. Kuukausittain järjestettävillä laitoskahveilla opiskelijoilla ja henkilökunnalla on 
ollut mahdollisuus tutustua toisiinsa ja keskustella muun muassa opintoasioihin liittyvistä asioista 
rennossa ja vapautuneessa ilmapiirissä. Laitokselta haettiin ja saatiin tukea Oulun ekskursion 
matkakuluihin.
UDK:n omassa ainejärjestötilassa on järjestetty viikoittaisia ainejärjestökahveja, joilla opiskelijat 
ovat voineet kohdata ja keskustella esimerkiksi ajankohtaisista aiheista tai tiedottaa tulevista 
tapahtumista ja kursseista.
UDK on ollut yhteyksissä myös muihin ainejärjestöihin. Laskiaisrieha järjestettiin 
historianopiskelijoiden Patinan kanssa, ja syksyllä Luuppi ry:n kanssa käytiin neuvotteluja ”school-
uudistuksen” vaatimista yhteistoimista.

Virkistys- ja muu toiminta

UDK ry järjesti kuluneen vuoden aikana aktiivisesti toimintaa. Tapahtumia järjestettiin 
kesäkuukausia ja perioditaukoja lukuun ottamatta lähes viikottain. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumat 
ovat pääsääntöisesti päihteettömiä.

Kulttuuri ja viihde
Kulttuurin alalle kuului muun muassa kevätkaudella tehty vierailu Tampereen taidemuseon H. R. 
Giger -näyttelyyn. Viihdetoimintana UDK on järjestänyt vuoden mittaan useita lautapeli-iltoja, 
pubivisakäyntejä sekä rentoja ”Tänään kaljalle” -tapahtumia. Italian Bobcatsss-konferenssin aikaan 
järjestettiin Suomeen jääneille UDK:laisille runsaasti osallistujia kerännyt varjotapahtuma ”Anti-
Bobcatsss”. Isompia bileitä ovat olleet perinteiset halloween-, tutustumis- ja pikkujoulubileet, joihin 
on osallistunut jopa 60 henkeä. Lisäksi UDK järjesti laskiaisriehan yhdessä Patina ry:n kanssa. 
Tapahtuma sujui hyvin ja kuukautta myöhemmin Patina kutsui UDK-lähetystön osallistumaan 
järjestämilleen Jenkkisitseille. Syksyllä UDK:laisia vieraili myös Patinan järjestämässä Tommy 
Tabermann -runonlausuntatapahtumassa.
UDK:n perinteisiin kuuluu myös viikonloppu Kintulammella keväällä ja syksyllä. Syksyn 2010 
Kintulampi järjestetään kuitenkin vasta joulukuussa. Syksyllä järjestettiin Pyynikki-Pispala-alueella 
pubikierros, joka keräsi osallistujia yli 20 henkeä. UDK piti rastia Tamyn
kaupunkisuunnistuksessa.

Liikuntatapahtumat
Menneenä vuonna UDK:n liikuntatapahtumat käsittivät laajan joukon liikunnallisia aktiviteetteja.
UDK:lla on viikottainen sählyvuoro, jota käytetään aktiivisesti. Laskiasriehan yhteydessä 
järjestettiin pienimuotoinen hankifutisottelu. Helmikuussa käytiin kävelyretkellä Pyynikillä. 
Fukseille järjestettiin liikunnallinen pihapeli-iltapäivä ja kävelykierros Tampereeseen 
tutustuttamiseksi. Marraskuussa toteutettiin jälleen pitkään toivelistalla ollut keilailu, johon 
osallistui seitsemän henkeä.


