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Kunniaseuraohjesääntö 1 

1 § Yleistä 2 

Tässä ohjesäännössä määrätään Turun KY:n kunniaseurasta. Kunniaseuran tehtävänä on toimia 3 
hallituksen ja taloustoimikunnan neuvoa-antavana elimenä sekä koordinoida yhdistyksen 4 
alumnitoimintaa. 5 

2 § Kunniaseuran toimikausi 6 

Kunniaseuran toimikausi on sama kuin yhdistyksellä. 7 

3 § Kunniaseuran järjestäytyminen 8 

Kunniaseura järjestäytyy lokakuun loppuun mennessä. Järjestäytymiskokouksen koollekutsujana toimii 9 
kyseisen kauden yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Kunniaseura valitsee keskuudestaan 10 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 11 

4 § Kokoonpano 12 

Kunniaseurassa on 10–20 jäsentä. Jäseniksi kutsutaan kunnianauhan saaneita tai muuten 13 
yhdistyksessä ansioituneita henkilöitä sekä kautensa päättäneet ja kyseisen kauden yhdistyksen 14 
puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat. Kunniaseuran sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.  15 

Kunniaseuran jäsenet valitaan toistaiseksi mukaan Kunniaseuraan. Kunniaseura suosittaa kokouksensa 16 
päätöksellä yhdistykselle Kunniaseuran kokoonpanoa ja päättää siten itsenäisesti, ketkä ovat 17 
erovuorossa ja ketkä rekrytoidaan uusina.  18 

Syyskokous vahvistaa Kunniaseuran kokoonpanon. 19 

5 § Tehtävä 20 

Kunniaseuran ensisijaisena tehtävänä on toimia hallituksen ja taloustoimikunnan neuvoa antavana 21 
elimenä. Kunniaseura voi pyydettäessä antaa lausuntoja hallitukselle ja taloustoimikunnalle.  22 

Tämän lisäksi kunniaseura toimii neuvoa-antavana elimenä yhdistyksen alumnitoiminnassa. Yhdistys 23 
kerää mahdollisuuksien mukaan yhteystietoja toiminnassaan olleista. Yhteystietolistaa käytetään 24 
alumnitoiminnasta tiedottamiseen. Lisäksi listan kautta välitetään tietoa yhdistyksen toiminnasta ja 25 
tapahtumista.  26 

Yhdistys voi käyttää yhteystietoja myös yhteistyökumppaneiden etsimiseen yhdistyksen omia 27 
tapahtumia ja tilaisuuksia varten. 28 

6 § Kokoukset 29 

Kunniaseura kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai yhdistyksen hallituksen 30 
puheenjohtajan tai taloustoimikunnan puheenjohtajan kutsusta. Kunniaseura voi kokoontua myös 31 
sähköpostitse.  32 
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Kunniaseura on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä 33 
on läsnä. Kunniaseuran kokoukset eivät ole julkisia. Kuitenkin toiminnanjohtaja ja muut kunniaseuran 34 
tarpeelliseksi katsomat henkilöt voivat olla tarvittaessa kunniaseuran kokouksissa läsnä ja ottaa osaa 35 
keskusteluun muttei päätöksentekoon.  36 

Kunniaseuran kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa. 37 

7 § Lisäykset ja muutokset 38 

Lisäyksistä ja muutoksista tähän ohjesääntöön päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella 39 
ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. 40 

8 § Voimaantulo 41 

Yhdistyksen kokous on hyväksynyt tämän kunniaseuraohjesäännön uutena ohjesääntönä 42 
kokouksessaan 15.7.2020. 43 


