MUISTIO
17.1.2020
Sivu 1/2

Vuosijuhlamuistio 2020
Johdanto
Tämän muistion tarkoitus on luoda käytäntö siitä, miten TYYtä edustetaan vuosijuhlissa ja miten
syntyviin kustannuksiin suhtaudutaan. Vuosijuhliin osallistumista säätelevät voimakkaimmin
TYYn talousarvio ja tasapuolisuus. Niin hyödyllisiä ja arvostettavia kuin vuosijuhlat ovatkin, on
TYYllä mahdollisuus osallistua vain joihinkin vuosijuhliin.
Osallistuminen
Muut ylioppilas- ja opiskelijakunnat
Ylioppilaskuntien vuosijuhlien kanssa hyvä käytäntö on painottaa läheisimpien
yhteistyökumppaneiden vuosijuhlia. TYY lähettää edustajan läheisten ylioppilas- ja
opiskelijakuntien vuosijuhliin sekä muiden ylioppilaskuntien tasakymmenvuosijuhliin. Läheisiä
kuntia ovat ÅAS, TUO, Novium, TREY, JYY, HYY ja AYY. Lisäksi tasaviisivuotisjuhliin osallistutaan
mahdollisuuksien mukaan. Muihin vuosijuhliin lähetetään tervehdys.
TYYn järjestöt, Turun KY & tiedekuntajärjestöt
Järjestöt ovat kaikki TYYn näkökulmasta yhtä läheisiä - riippumatta siitä, mitä pääainetta
esimerkiksi hallituksen jäsenet opiskelevat. Tasapuolisuuden vuoksi alayhdistysten vuosijuhlissa
käyntiä tulee rajoittaa systemaattisesti vuosiin perustuen. TYY lähettää edustajan jokaisen TYYn
järjestön tasakymmenvuosijuhliin ja neljännesvuosisataisiin juhliin. Lisäksi tasaviisivuotisjuhliin
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Muihin vuosijuhliin lähetetään tervehdys.
Etäkampusten ainejärjestöjen vuosijuhlille voidaan lähettää TYYn edustus riippumatta muistion
muista kirjauksista.
TYY lähettää edustajan Turun KY:n ja tiedekuntajärjestöjen vuosijuhliin. Niiden ainejärjestöjen,
joiden tiedekunnassa ei ole tiedekuntajärjestöä, vuosijuhlille voidaan lähettää TYYn edustus
vuosittain. Näiden järjestöjen tasaviisivuotisjuhlille lähetetään TYYn edustaja.
Osallistujat
TYYn edustajia vuosijuhlissa ovat hallitus, pääsihteeri, muut työntekijät ja edustajiston
puheenjohtajat. Painavasta syystä TYYtä voi edustaa myös muu TYYn toiminnassa aktiivinen ja
keskeinen henkilö.
Hallituksen edustajia lähetetään TYYn kustantamina vuosijuhliin pääsääntöisesti yksi.
Tarpeelliseksi katsoessaan hallitus voi lähettää tietyille vuosijuhlille useamman kuin yhden
edustajan, nämä kuitenkin omakustanteisesti. Edustajiston puheenjohtaja vastaa omalta osaltaan
edustamisensa kuluista, pääsihteeri omalta osaltaan.
Kustannukset
Vuosijuhlaan lähetettävän henkilön illalliskortti, lahja ja matkat toiselle paikkakunnalle korvataan
tapauskohtaisesti. Vuosijuhliin, joihin ei tämän muistion mukaan lähetetä TYYn edustusta,
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osallistutaan omakustanteisesti. Tästä huolimatta kustannetaan vuosijuhlalahja sekä osallistujan
matkat myös muihin kuin tässä muistiossa tarkoitettuihin tasavuosijuhliin.
Vuosijuhlien lahjahankinnoissa huomioidaan ekologiset näkökulmat. Lisäksi vältetään ostamasta
hyödyttömiä tai kertakäyttöisiä lahjoja ja alkoholia. Vuosijuhlalahjan tulee pääsääntöisesti maksaa
alle 20 euroa.
Tämä muistio on hyväksytty hallituksen kokouksessa 17.1.2020.

