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Hallituksen päätösluettelo 16/2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 18.4.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt:
-

nimetä pääsihteerin TYYn edustajaksi yliopiston sisäilmatyöryhmään
painatuttaa Big One –esitteet X-Copyssa ja varata tarkoitukseen 500 €
kehitysyhteistyön varoista
tilata Tuulihaukka-teltoilta TYY-teltan ja varata tarkoitukseen 1400 €
tiedotustoiminnan varoista

Turussa 18.4.2013

Rauli Elenius
pääsihteeri
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Hallituksen päätösluettelo 17/2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 25.4.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt:
-

valita haastatteluun kutsuttavat kansainvälisten asioiden asiantuntija-tehtävän
hakijoista.
lausua OLL:n ydinosaamisesta, ohjausmallista ja järjestöllisen kehittämisen
työryhmän väliraportista liitteen mukaisesti.
nimetä TYYn edustajaksi HalRaken IT-palveluiden valmisteluryhmään Otto
Sulinin.
valita esitettäväksi TYYn edustajina KENKKUun lukuvuodelle 2013-2014 Sanni
Isometsän ja Lyydia Mäkisen.
valita tuutorikoordinaattoriksi Joni Kajanderin.
hyväksyä TYYlikkään vapun 2013 talousarvion.
avata haun tapahtumatuottajaksi vastaamaan TYYn avajaiskarnevaalien
järjestelyistä liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti ja varata palkkioon
300 euroa traditiovaroista.
lähettää edustajan Eurooppa-päivän vastaanotolle.

Turussa 25.4.2013

Pirjo Saarni
toimistosihteeri
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Hallituksen päätösluettelo 18/2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 8.5.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt:
-

-

-

-

esittää edustajistolle, että se päättää valtuuttaa hallituksen perustamaan uuden toimen
taustamuistion mukaisen vaihtoehdon A mukaisesti: Järjestöasiantuntijan ja tiedottajan toimen
eriyttäminen kokopäiväiseksi tiedottajaksi ja kokopäiväiseksi järjestö- ja hallintoasiantuntijaksi.
Henkilö palkataan vuoden ja kahden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhteen
aikana arvioidaan henkilön työmäärä ja resurssilisäyksen taloudelliset vaikutukset.
esittää edustajistolle, että se hyväksyy uuden työntekijän kustannusten rahoittamisen seuraavista
lähteistä:
- yhden euron jäsenmaksukorotus, 15 000 euroa
- budjettiylijäämän leikkaus, 24 000 euroa
- kasvanut yritysyhteistyö, 2000 euroa
- Universtaan TYYlle maksamat kasvavat taloudenhoitokorvaukset, 2000 euroa
- alayhdistysavustusten leikkaukset, 2000 euroa
- aiemmin kertynyttä ylijäämää käytetään puskurina vuosina 2013–2014, kunnes kaikki
muut rahoituslähteet ovat käytössä
- ylijäämää kuluu arviolta 30 000 euroa, eikä sen käyttö ole pysyvää
Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se päättää muuttaa ylioppilaskunnan sääntöjen III luvun 12
§:n kirjauksen: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen
jäsentä”, muotoon: ”Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä kuuteen (5–6)
hallituksen jäsentä” sekä sääntöjen II luvun 13 §:n kirjauksen: ”Milloin hallituksen jäsen kesken
toimikautensa menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä joutuu eroamaan hallituksesta,
valitsee edustajisto hänen tilalleen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä uuden jäsenen”, muotoon: ”-- edustajisto voi valita hänen tilalleen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä uuden jäsenen.”
esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ylioppilaskunnan vaalijärjestykseen.
esittää edustajistolle, että se valtuuttaa hallituksen solmimaan Ylioppilastalo B:n vuokrasopimuksen
TYS:n kanssa.
valita Anna Teleniuksen kansainvälisten asioiden asiantuntijaksi.
nimetä Minttu Naarmisen TYYn henkilöstöpoliittiseen työryhmään.
tilata 200 kpl yhdistystoimijan opasta ja varataan tarkoitukseen 2400 euroa. Kulujen kattamiseksi
käytetään julkaisurahaston pääomaa. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa alayhdistyssektorin
selvittämään sähköisen oppaan hankkimista TYYn kirjastoon.
kommentoida YTHS:n kielistrategiaa.
valita Joonas Korhosen lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan jäseneksi. Sukupuolipariteetista
poikettiin hallituksen halloped-valintojen pysyväispäätöksen nojalla merkittävän pätevyyseron
vuoksi.
valita Venla Kumpulaisen matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan
johtokunnan
varajäseneksi.
esittää Turun yliopiston rehtorille vuoden 2013 opettajaa
esittää Turun yliopiston rehtorille vuoden 2013 opintojakso
jatkaa avajaiskarnevaalien tapahtumatuottajan hakua 23.5. asti.
käännättää yhdenvertaisuusohjelman englanniksi ja varata tähän 700e kansainvälisen toiminnan
varoista.

Turussa 8.5.2013

Rauli Elenius
pääsihteeri

