PÄÄTÖSLUETTELOITA

Hallituksen päätösluettelo 40/2012
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt:
- jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2012 liitteen mukaisesti.
- nimetä Lauri Miikkulaisen yliopiston hallinnon rakenteita ja prosesseja
koskevan selvitystyön ohjausryhmään.
- Universitas Turku –ohjausryhmän kokoonpanosta, että se koostuu kahdesta yliopiston
edustajasta, kahdesta TYYn edustajasta ja kahdesta alayhdistysten edustajasta ja
hyväksyy liitteen mukaisen yliopistolle toimitettavan nimeämispyynnön.
- kommentoida OKM:n opintolainavähennysjärjestelmän kehittämistä pohtineen
työryhmän muistiota ”Opintolainavähennyksen arviointi” liitteen mukaisesti.

Turussa 29.11.2012

Pirjo Saarni

toimistosihteeri

PÄÄTÖSLUETTELOITA

Hallituksen päätösluettelo 41/2012
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 5.12.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt:
-

nimetä TYYn pääsihteerin TYYn edustajana Turun yliopiston
turvallisuuden ohjausryhmään.
- määrätä kokoussakon 25 euroa Juha Laurilalle, Lauri Miikkulaiselle ja Sami
Siipolalle ja lahjoittaa varat Tansanian kestävät vesihuolto- ja
sanitaatiopalvelut –hankkeelle ja laadukasta koulutusta Länsi-Nepalin
lapsille –hankkeelle.
- avata haun tieteenalakirjastojen Protos ja Anthropos neuvottelukuntiin.
- hyväksyä Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvion ja varata TYYn
osuutta varten enintään 650 euroa ylioppilaskunnan traditiot –
momentilta.
- (i) että TYY liittyy BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry:n
yhteisöjäseneksi sekä (ii) että TYY ilmoittautuu BIEN Finlandin
valmisteleman perustuloa koskevan kansalaisaloitteen tukijaksi.
- merkitä hallituksen puheenjohtajan joulutervehdyksen tiedoksi.
Turussa 5.12.2012

Tomi Nyström
pääsihteeri

PÄÄTÖSLUETTELOITA

Hallituksen päätösluettelo 42/2012
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 13.12.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt:
-

valita TYYn henkilöstöpoliittiseen työryhmään:
Tomi Nyström, puheenjohtaja 5.2.2013 asti, asiantuntijajäsen 6.2. alkaen
Rauli Elenius, jäsen 5.2. asti, puheenjohtaja 6.2. alkaen
Heikki Isotalo
Anna Kahra, jäsen 1.2. alkaen
Lauri Lahoniitty
Anna Telenius, jäsen 1.2. asti
Ville Valkonen
Jukka Vornanen
sekä merkitä käydyn keskustelun työryhmän tehtävistä tiedoksi.

-

-

myöntää 400 000 euron suuruisen lainan Universtas Oy:lle.
että Toni Eklund valtuutetaan lunastamaan TYYn omistamia Danske
Bankin varainhoidossa olevia joukkovelkakirjalainoja enintään 400 000
euron nimellisarvosta Danske Bankin suositusten mukaan. Valtuutus on
voimassa 1.7.2013 asti.
avata Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen hankekoordinaattorin haun.
hyväksyä esityspyynnön TYYn halloped-koordinaattoreiksi.
avata haun Universitas Turku –hankkeen ohjausryhmään.
avata Universitas Turku –hankkeen projektityöntekijän haun.
esittää Sami Siipolaa SYL:n edustajaksi OLL:n järjestöllisen kehittämisen
työryhmään.
hyväksyä päivitykset TYYn viestintäohjeeseen.
valita TYYn saavutettavuustyöryhmään vuodeksi 2013:
Nuppu Ervasti, puheenjohtaja
Marja Heinonen
Essi Karvonen
Konsta Kuorikoski
Jennifer Stanger
Jenni Talvitie
Virva Viljanen
Ting Xu

Turussa 13.12.2012

Tomi Nyström
pääsihteeri

varata 120 euroa ympäristövaroista pyöränkorjausvälineistön hankintaan.
hyväksyä TYYn ja Turun Sanomien välisen yhteistyösopimuksen.

PÄÄTÖSLUETTELOITA

Hallituksen päätösluettelo 1/2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2013 hallitus on 14.12.2012 pitämässään
kokouksessa päättänyt:
-

valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Essi Karvosen

-

jakaa hallituksen vastuualueet sekä vastuuvaliokunnat seuraavasti:
Isotalo: Puheenjohtaja
Ahlgren: koulutuspoliittinen vastaava; edunvalvontavaliokunta
Henriksson: kansainvälisten asioiden vastaava, opiskelijakulttuuri; kansainvälisten asioiden valiokunta ja kulttuurivaliokunta
Karvonen: sosiaalipoliittinen vastaava, tuutorointi; ravintolavaliokunta
Kähkönen: alayhdistysvastaava, liikunta, yritysyhteistyö; alayhdistysvaliokunta
Peltonen: viestintävastaava, kaupunkisuhteet, työelämäasiat
Wilska: sosiaalipoliittinen vastaava, kehitysyhteistyö, yhdenvertaisuus, ympäristö; kehitysyhteistyövaliokunta ja ympäristövaliokunta

-

valita säännölliseksi kokousajaksi vuodeksi 2013 torstain klo 9.15 sekä säännölliseksi
aamukouluajaksi keskiviikon klo 9.15. Hallituksen
ensimmäinen
säännöllinen kokous on 10.1.2013.

-

merkitä tiedoksi tutustumisen hallituksen työjärjestykseen.

-

hyväksyä muistion kokoussakkojärjestelmäksi sekä päättää, että kokoussakkojen
lahjoituskohteesta päätetään tapauskohtaisesti.

-

että vuonna 2013 pienimuotoiset alle 200 euroa maksavat tilaisuudet ja hankkeet
voidaan järjestää ilman asian käsittelyä hallituksen kokouksessa.

Turussa 14.12.2012

Tomi Nyström
pääsihteeri

PÄÄTÖSLUETTELOITA

Hallituksen päätösluettelo 2/2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 10.1.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt:
-

-

peruuttaa Jukka Koiviston tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä
siihen liittyvän luottokortin.
myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Heikki Isotalolle
ylioppilaskunnan käyttötilille sekä myöntää luottokortin käyttöoikeuden kyseiselle
tilille.
järjestää koulutustilaisuuden toimiston uusille luottamushenkilöille ja henkilöstölle
ja varata tarkoitukseen 650 euroa ylioppilaskuntatoimijoiden koulutus -varoista.
nimetä edustajiston puheenjohtaja Ville Valkosen TYYn edustajana Lex Libri Oy:n
hallitukseen.
päättää vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä Vuosijuhlamuistion mukaisesti.
valita tieteenalakirjasto Protoksen neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi
Juho Järvelinin ja varajäseneksi Erja Maijasen.

jatkaa tieteenalakirjasto Anthropoksen neuvottelukunnan opiskelijajäsenen hakuaikaa 18.1.2013 asti.
valita Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattoriksi Emma Yrjölän.
avata kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattorin haun. Haku on auki 25.1.
asti.
valita kolme haastateltavaa Universitas Turku –hankkeen
projektityöntekijähakijoista.

Turussa 10.1.2013

Tomi Nyström
pääsihteeri

PÄÄTÖSLUETTELOITA

Hallituksen päätösluettelo 3/2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 17.1.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt:
- esittää edustajistolle, että sääntöjen III luvun 12 §:n kirjaus: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen jäsentä”, korvataan kirjauksella: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5–7) hallituksen jäsentä” sekä sääntöjen II luvun 13 §:n kirjaukseen: ”Milloin hallituksen jäsen kesken toimikautensa menettää vaalikelpoisuutensa tai
muusta syystä joutuu eroamaan hallituksesta, valitsee edustajisto hänen tilalleen
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä uuden jäsenen”, korvataan: ”--- edustajisto
voi valita hänen tilalleen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä uuden jäsenen.”
- valita Lauri Miikkulaisen Universitas Turku –hankkeen projektityöntekijäksi
- valita Lotta Aarikan ja Tuomo Liljenbäckin Universitas Turku –hankkeen
ohjausryhmän jäseniksi
- täydentää opintoasiainneuvoston jaostojen ja projektityöryhmien
opiskelijajäsenyydet seuraavasti:
Essi Karvonen, Opintojen ohjauksen ja opintojen alkuvaiheen
laadunvarmistus –projektiryhmä ja
Tero Ahlgren Opiskelijapalautejärjestelmä -projektiryhmä sekä Opintojen
tietojärjestelmäpalveluiden kehittämistyöryhmä
- avata haun tapahtumatuottajaksi vastaamaan Fastlaskiaisen järjestelyistä
liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaan ja varaa tapahtumatuottajan palkkioon
300 euroa traditiovaroista. Haku on poikkeuksellisesti auki vain kuusi päivää.
- lausua Turun yliopisotlle opintotuen rakenteellisesta kehittämisestä.
- avata haun A5 pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi.
- lähettää Kähkösen omakustanteisesti TYYn edustajana Svenska
Handelshögsklolans Studentkårin 103. vuosijuhlaan 24.2.
- lähettää Henrikssonin, Peltosen, Wilskan (omakustanteisesti) sekä Kähkösen
(omakustanteisesti) TYYn edustajina AYY:n 3. vuosijuhlaan 2.2.
- lähettää Karvosen ja Wilskan TYYn edustajina Fobian 55. vuosijuhlaan 23.2.
- olla osallistumatta Suomen Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus 28.1.

Turussa 17.1.2013

Tomi Nyström
pääsihteeri

