KYMENLAAKSON OSAKUNTA

Kymenlaakson Osakunnan tukipolitiikan perusperiaatteet
1. Valio-, toimi- ja lautakunnat
Jokaisella osakunnan valio-, toimi- ja lautakunnalla on käytettävissään 5€ jokaista
kokoontumista varten. Lisäksi ne voivat kokoontuessaan keittää KyOn kahveja ja teetä
ilmaiseksi.
2. Harrastuskerhot
Jokaisella osakunnan alaisuudessa toimivalla kerholla on käytettävissään vuosittainen
enintään 50€ suuruinen määräraha toimintaansa ja kunnianosoituksiaan varten.
Määrärahan myöntämisestä määrätään talousohjesäännössä.
3. Yhteisosakuntalainen toiminta
Yhteisosakuntalaisia tapahtumia tuetaan pienemmillä summissa hallituksen harkinnan
ja osakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Merkittävämmästä rahallisesta tuesta
päättää osakunnan kokous hallituksen esityksestä.
4. Edustaminen kotimaassa ja ulkomailla
Vierailuja muiden osakuntien vuosijuhliin sekä Wiipurin Pamaukseen, Praasniekkoihin
ja Pohjalaisen Valtuuskunnan Porthan-juhlaan tuetaan 50 % illalliskortin hinnasta,
kuitenkin korkeintaan kahdelle hengelle. Mikäli edustajia on enemmän kuin kaksi,
yhden illalliskortin hinta jaetaan kaikkien korvausta hakevien edustajien kesken. HYYn
vuosijuhlaan ja Helsingin yliopiston juhliin osallistumista tuetaan 50 % illalliskortin
hinnasta, korkeintaan kahdelle hengelle. Useamman edustajan kohdalla noudatetaan
samaan jakokäytäntöä kuin muiden osakuntien vuosijuhlien tukemisessa.
Muiden järjestöjen vuosijuhliin tai osakuntien muihin tilaisuuksiin vierailuja ei
lähtökohtaisesti tueta kuin lahjan osalta. Hallitus voi erillisellä päätöksellä poiketa
linjasta.
Ulkomaisten ystävyysosakuntien vuosijuhliin osallistumista tuetaan tapauskohtaisesti
osakunnan taloudellisesta tilasta riippuen. Tavoitteena on antaa tukea kuhunkin
ulkomaanedustukseen osallistuville yhteensä yhden henkilön matkakuluja vastaava
summa halvimman liikennevälineen mukaan, kuitenkin yhdelle henkilölle enintään 50
% hänen matkakuluistaan. Useamman edustajan kohdalla myös matkakulujen korvaus
voidaan jakaa samalla tavoin kuin muiden osakuntien vuosijuhlaedustamisen tuki.
Kotimaan sisäisiä edustusmatkoja ei tueta. Juhliin, joihin on kutsuttu osakunnalta
virallinen edustaja, varataan lahjaa varten noin 12€ tapauskohtaisesti hallituksen
harkinnan mukaan.
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Yhden ihmisen edustuskuluja kotimaassa korvataan korkeintaan 150 € vuodessa.
Osakunnan tilaisuuksissa vierailevia ulkomaisten ystävyysosakuntien edustajia tuetaan
pääsääntöisesti kahden edustajan osalta yhtä järjestöä kohden.
Osakunta tukee taloudellisen tilanteensa ja hallituksen harkinnan mukaan osakunnalta
pyydettyjä airuita promootioihin tai muihin tapahtumiin, jos tähän on tarvetta.
5. Kilometri- ja matkakorvaus
Osakunnan hallitus päättää kilometrikorvauksen suuruuden. Kilometrikorvauksen
suuruus on 0,23€/km.
Suomessa julkisilla kulkuneuvoilla tapahtunut matkustaminen osakunnan tehtävien
hoitamiseksi korvataan kokonaan hyväksyttäviä tositteita ja kulukorvauslomaketta
vastaan.
6. Urheilu- ja kulttuuritapahtumat
Osakunta tukee yhteisesti järjestettyihin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin
osallistumista. Tuen myöntämisen perusteita ovat: kaikilla osakunnan jäsenillä on
periaatteessa mahdollisuus osallistua tapahtumaan ja tapahtumasta on ilmoitettu
riittävän ajoissa vähintään osakunnan sähköpostilistalla, jotta halukkaat osallistujat
voivat merkitä kalenteriinsa kyseisen tapahtuman.
Osakunta myöntää tukea tapahtuman osallistumismaksuun 50 % hinnasta, kuitenkin
enintään 40 €/tapahtuma, jos tapahtumalla on kiinteä yhteinen osallistumismaksu
kaikille osallistujille.
Osakunta myöntää tukea yksittäislippujen hintoihin seuraavan taulukon mukaan:
Lipun hinta
0–5 €
5–10 €
10–20 €
>20 €

Tuettava summa
Koko lipun hinta
5€
50 % lipun hinnasta
10 €
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7.
Tukien kokonaismäärä
Tukien kokonaismäärässä noudatetaan osakunnan kokouksen hyväksymää
talousarviota kullekin vuodelle. Periaatteista voidaan poiketa pienemmissä summissa
osakunnan taloudellisen tilanteen mukaan hallituksen hyväksynnällä.
Merkittävimmistä summista asian ratkaisee osakunnan kokous hallituksen esityksestä.
8.
Tukipolitiikan perusperiaatteiden muuttaminen
Tukipolitiikan perusperiaatteita muutetaan siten, että talousvaliokunta laatii
ehdotuksen osakunnan hallitukselle. Hallitus esittelee tehdyn ehdotuksen osakunnan
kokoukselle, joka yksinkertaisella enemmistöllä päättää periaatteista.
Hyväksytty Kymenlaakson Osakunnan kokouksessa 19.1.2017.
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