
PÖYTÄKIRJA
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat -
UDK ry:n hallituksen kokous

Aika: 24.10.2011 klo 18
Paikka: Irish Bar O´Connells
Läsnä: Jaakko Pirinen (pj), Anni Oravakangas (sihteeri),  Marjo Laakkonen (saapui kohdassa 5), 
Tero Leppäsalko, Jenni Muhonen, Timo Varjonen, Petteri Veikkolainen ja Tytti Karvonen.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri ja Tero.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. Koska kokouksen alkaessa paikalla ei 
ollut puolta hallituksen jäsenistä, todettiin ettei kokous ole päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat ja posti
Marjon saapuessa kokoukseen kohdassa 5 todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.
- Opsutyöryhmään ei edelleenkään ole löytynyt opiskelijajäsentä.
- Juhlaseminaariin 2.12. kaivataan opiskelijapanelistia. Jaakko ilmoittaa asiasta UDK-listalla.
- Seuraavat INFIM-kahvit ovat ke 7.11. klo 14
- Jaakko ja Anni ovat olleet Tamyn puheenjohtajille ja sihteereille järjestämässä 
  dokumentointikoulutuksessa. Koulutuksesta mukaan tarttui ajatus, että toimintasuunnitelman 
  tekoon olisi hyvä saada mukaan hallituksen ulkopuolisia ihmisiä tuomaan uutta näkemystä 
  toimintaan. Toimintasuunnitelman teolle voisi järjestää oman tilaisuutensa jossa keskityttäisiin 
  vain tosun tekemiseen.
- Haalarit on tilattu! Tilaajia on 23 hlö. Mainosten myynti on onnistunut niin mallikkaasti, että 
  haalarit ovat tilaajille ilmaiset.
- Petteri kertoi UtaSportin kuulumisia.
- Osa hallituksesta on osallistumassa Tamyn Jaa Mä Olin Vastaava? -tapahtumaan 27.10. Pekka on 
   hoitanut ilmoittautumisen.
- Tamyn 86-vuotisjuhlille 4.11. on kutsuttu UDK:sta kaksi edustajaa. Jaakko on menossa, yksi 
   mahtuu vielä mukaan.

Menneiden tapahtumien osallistujamäärät:
29.-30.9. Kintsu 10 hlö
ma 3.10. Tänään Kuponkikuoharille! 6 hlö
ti 4.10. Ylimääräinen kahvitauko 8 hlö
to 6.10. Vapriikki 7 hlö
ma 10.10. Asiasanan ideointipalaveri 10 hlö
ma 10.10. Laikun ihme Ylioppilasteatterissa 6 hlö
ti 11.10. Kirjapiiri 11 hlö
ti 18.10. Faunien ilta 1 hlö

1/2



6. Talousasiat
Tilin saldo on 2223,37 euroa. Haalaritilin saldo on 1568,35 euroa.

7. Päätösasiat
Myönnettiin hallituspizzoihin 80 euroa, Halloween-bileiden tarjoiluihin 20 euroa ja TOSU-iltaan 50 
euroa.

8. Jaostot ja neuvostot
Ei mainittavaa.

9. Tulevien tapahtumien suunnittelu
ma 31.10. Halloween-bileet
to 3.11. TOSU-ilta klo 18
ma 7.11. klo 18 Hervannan kirjastovisa
ti 8.11. Kirjapiiri
11.-12.11. Kintsu
ti 22.11. Pikkujoulut

Suunniteltiin keilausta viikolla 46. Keskusteltiin siitä, voisiko haalaritilauksen kunniaksi järjestää 
haalaribileet alkuvuodesta.

10. META
Keskusteltiin juhlaseminaariin pyydetystä iltaohjelmasta. Jenni on menossa järjestelytoimikunnan 
kokoukseen ja tiedustelee samalla toivomuksia.

Ympäristövastaava suunnittelee perustavansa ekotiimin pohtimaan UDK:n ympäristöasioita ja 
toimimaan vapaamuotoisena kohtaamispaikkana ympäristöasioista kiinnostuneille jäsenille. Tiimin 
on tarkoitus kokoontua lähiaikoina juttelemaan toimintatavoista ja mahdollisuuksista. Keskusteltiin 
nykytilanteesta ja hallituksen mielipiteestä asiaan. Ekotiimi saa toiminnalleen hallituksen tuen.

11. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään hallituspizzojen ja toimintakertomuksen laadinnan merkeissä 
viikolla 46. Tarkempi ajankohta sovitaan hallituslistalla.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:53.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jaakko Pirinen Anni Oravakangas
puheenjohtaja sihteeri

Petteri Veikkolainen Tero Leppäsalko
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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