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Edustajisto hyväksyy kokouksessaan 28.10.2018 keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) taloustoimikunnan esityksestä. Vuoden 2019 talousarvio tarkentaa
KTS:aa järjestöavustusten osalta ja muutenkin toimii muodollisesti tilikauden taloudellisena raamina.
Sääntöjen 48.1.5 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on muun muassa hyväksyä talousarvio esitettäväksi edustajistolle.
Taloussihteeri, pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja ovat valmistelleet talousarvion niin, että se vastaa taloustoimikunnan pohjaesitystä KTS:ksi. Jos edustajisto
muuttaa KTS:aa kokouksessaan 28.11., hallitus voi muuttaa pohjaesitystään vielä
ennen edustajiston joulukuun kokousta.
Ylioppilaskunnan säännöt 48 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2019.
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Jäsenmaksun määrääminen lukuvuodelle 2019–2020
Liite 4

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2019–2021
Yliopistolain 46.4 §:n mukaan "Ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettaviksi. Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori, ja sen maksamista valvoo yliopisto."
Ylioppilaskunnan sääntöjen 80 § mukaan "[jäsenm]aksu on määrättävä jokaiselle
lukuvuoden aikana yliopistossa läsnä olevalle perustutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle yhtä suureksi. Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta päättää ylioppilaskunnan edustajisto ja sen vahvistaa yliopiston rehtori."
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa (KTS) on arvioitu jäsenmaksun kehittymistä seuraaville vuosille niin, että ylioppilaskunnan talous pysyisi pitkällä aikavälillä tasapainossa.

Yliopistolaki 46.4 §
Ylioppilaskunnan säännöt 8 §, 80 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2019–2020.
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Turun ylioppilaslehden johtokunnan valitseminen vuodeksi 2019
Turun ylioppilaslehden johtosäännön mukaan
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"2.1 Edustajisto nimittää TYL:n johtokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan ylioppilaskunnan jäsenistöstä puheenjohtajan sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle hallitus valitsee uuden jäsenen valintatoimikunnan esityksestä johtokunnan toimikauden loppuun.
2.2 Edustajisto valitsee johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan keskuudestaan valitsema henkilö."
Johtokunnan puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Sääntöjen 10.3-5 §:ssä
määrätään enemmistövaalimenettelystä seuraavasti:
"Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän
ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta,
toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa."
Johtokunnan muut jäsenet valitaan suhteellisella henkilökohtaisella vaalilla, josta
sääntöjen 10.6 §:ssä määrätään seuraavasti:
"Jos valittavia on kaksi (2) tai useampia, toimitetaan vaali suhteellista vaalitapaa
noudattaen, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Suhteellisessa vaalissa äänestyslippuun kirjoitetaan järjestyksessä enintään yhtä monen ehdokkaan nimi kuin
on valittavia henkilöitä. Tulosta laskettaessa annetaan äänestyslipussa ensimmäisenä olevalle ehdokkaalle yksi ääni, toisena oleva ehdokas saa puoli (1/2) ääntä,
kolmantena oleva kolmasosa (1/3) ääntä ja niin edelleen kunnes jokainen äänestyslipussa mainittu on saanut ääniä. Kunkin ehdokkaan saamien äänien summaa
sanotaan vertausluvuksi. Henkilöt valitaan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä."
Ylioppilaskunnan säännöt 10 §
Turun ylioppilaslehden johtosääntö 2.1 ja 2.2
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se nimittää Turun ylioppilaslehden johtokunnan vuodeksi 2019.
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Avustustoimikunnan valinta
Ylioppilaskunnan avustustoimikunnan päätehtävä on käsitellä järjestöjen toiminta-avustukset ja valmistella niistä päättäminen hallitukselle.
Ylioppilaskunnan ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 8 §:n mukaan "[t]oimikuntaan järjestetään avoin haku, jonka perusteella valintatoimikunta tekee esityksen edustajistolle. Avustustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 varsinaista
jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta."
Edustajisto valitsee avustustoimikunnan puheenjohtajan enemmistövaalilla ja jäsenet suhteellisella henkilökohtaisella vaalilla.
Sääntöjen 10.3-5 §:ssä määrätään enemmistövaalimenettelystä seuraavasti:
"Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.
Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän
ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.
Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta,
toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa."
Suhteellisesta henkilökohtaisesta vaalista sääntöjen 10.6 §:ssä määrätään seuraavasti:
"Jos valittavia on kaksi (2) tai useampia, toimitetaan vaali suhteellista vaalitapaa
noudattaen, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Suhteellisessa vaalissa äänestyslippuun kirjoitetaan järjestyksessä enintään yhtä monen ehdokkaan nimi kuin
on valittavia henkilöitä. Tulosta laskettaessa annetaan äänestyslipussa ensimmäisenä olevalle ehdokkaalle yksi ääni, toisena oleva ehdokas saa puoli (1/2) ääntä,
kolmantena oleva kolmasosa (1/3) ääntä ja niin edelleen, kunnes jokainen äänestyslipussa mainittu on saanut ääniä. Kunkin ehdokkaan saamien äänien summaa
sanotaan vertausluvuksi. Henkilöt valitaan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä."
Ylioppilaskunnan säännöt 10 §
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 8 §
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan avustustoimikunnan vuodeksi 2019.
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Tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2019
Ylioppilaskunnan sääntöjen 81 § mukaan "Jokaisen varainhoitovuoden tilejä ja
hallintoa tarkastamaan valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) sekä hänelle samat pätevyysvaatimukset
täyttävä henkilökohtainen varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita."
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers on käytettävissä.
Esitys:

Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi
vuodeksi 2019 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.
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Taloustoimikunnan täydentäminen
Ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n mukaan ”[t]aloustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ylioppilaskunnan jäsenten keskuudesta. […]
Eronneen tai estyneen jäsenen tilalle edustajisto valitsee uuden jäsenen toimikunnan kauden loppuun.
Taloustoimikunnan jäsen Onni-Pekka Simola on ilmoittanut eroavansa. Edustajiston tulee valita hänen tilalleen uusi jäsen.
Yhtä jäsentä valittaessa valinta tehdään enemmistövaalina, jonka menettely on kuvattu asiakohdassa 120.
Ylioppilaskunnan säännöt 84 §
Esitys:

Edustajiston puheenjohtaja esittää edustajistolle, että se valitsee taloustoimikuntaan uuden jäsenen Onni-Pekka Simolan tilalle.
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