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Akustinen seuran palkitsemisohje 

Tässä ohjeessa kuvataan Akustinen seura r.y:n palkitsemisen eri muodot, sekä palkitsemisten yleiset 
perusteet ja niistä päättävät yhdistyksen toimielimet. Tämän ohjeen muutoksista päättää yhdistyksen 
hallitus ja ohjeen hyväksyy käyttöön yhdistyksen vuosikokous. 

Palkitsemisen muodot 

Akustinen seura r.y. voi huomioida tai palkita yksilöitä tai ryhmittymiä toiminnasta yhdistyksen tai 
yhdistyksen ajamien tavoitteiden edistämiseksi. Yhdistyksen palkitsemisen muodot ovat 

1. Kunniapuheenjohtaja 
Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen 
kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansiokkaasti, sekä pitkään toiminut yhdistyksen, sen 
toiminnan, tarkoitusperien tai suomalaisen akustiikan edistämiseksi. Kunniapuheenjohtajuus 
edellyttää erityisen merkittävää toimintaa yhdistyksen toiminnan ja/tai tarkoitusperien 
edistämiseksi, mutta ei välttämättä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ennen 
kunniapuheenjohtajaksi kutsumista.  
Kunniapuheenjohtajaksi kutsuminen ei edellytä kutsuttavan henkilön aiempaa palkitsemista 
yhdistyksen toimesta. Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen 
kokouksissa, kuten varsinaisella jäsenellä, ja lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen 
hallituksen kokouksissa. Kunniapuheenjohtaja on jäsenmaksusta vapaa. 
Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.  
Kunniapuheenjohtajalle luovutetaan kutsumisen yhteydessä yhdistyksen korkein ansiomerkki. 
Kunniapuheenjohtaja voidaan erottaa hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen 
päätöksellä, mikäli kunniapuheenjohtajan katsotaan menetelleen yhdistyksen sääntöjen 
vastaisesti tai muutoin aiheuttaneen yhdistykselle tai sen toiminnalle vakavaa haittaa. 
Kunniapuheenjohtajuudesta voi itse erota samoilla periaatteilla, kuin yhdistyksen varsinaisesta 
jäsenyydestä. 

2. Kunniajäsen 
Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi 
henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti, sekä pitkään toimineet yhdistyksen, sen toiminnan, 
tarkoitusperien tai suomalaisen akustiikan edistämiseksi. Kunniajäsenyys edellyttää erityisen 
merkittävää toimintaa yhdistyksen toiminnan ja/tai tarkoitusperien edistämiseksi, mutta ei 
välttämättä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ennen kunniajäseneksi kutsumista. 
Kunniajäseneksi kutsuminen ei edellytä kutsuttavan henkilön aiempaa palkitsemista 
yhdistyksen toimesta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen 
kokouksessa, kuten varsinaisella jäsenellä. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.  
Kunniajäsenelle luovutetaan kutsumisen yhteydessä yhdistyksen korkein ansiomerkki. 
Kunniajäsen voidaan erottaa hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksellä, 
mikäli hänen katsotaan menetelleen yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin 
aiheuttaneen yhdistykselle tai sen toiminnalle vakavaa haittaa. 
Kunniajäsenyydestä voi itse erota samoilla periaatteilla, kuin yhdistyksen varsinaisesta 
jäsenyydestä. 

3. Vuoden akustikko tai vuoden akustinen teko 
Akustisen seuran hallitus nimittää yhdistyksen Palkitsemistoimikunnan esityksestä henkilön, 
ryhmittymän tahon tai teon, joka on edistänyt viime aikoina ansiokkaasti yhdistystä, sen 
toimintaa, tarkoitusperiä tai suomalaista akustiikkaa. Vuoden akustikko / vuoden akustinen 
teko huomioidaan kunniakirjalla.  
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4. Ansioitunut opinnäytetyö 
Erityisen ansioituneet opinnäytetyöt palkitaan aina Akustiikkapäivien yhteydessä. Ehdotukset 
palkittavista opinnäytetöistä kerätään eri oppilaitosten professoreilta, opettajilta ja 
opinnäytetöiden ohjaajilta hyvissä ajoin ennen Akustiikkapäiviä. Opinnäytetyöt huomioidaan 
kunniakirjalla ja rahapalkinnolla. Palkitsemistoimikunta esittää hallitukselle yhden tai 
useamman opinnäytetyön palkitsemista sekä rahapalkinnon suuruutta. Palkinto myönnetään 
Matti Karjalaisen rahastosta. 

5. Muut palkitsemiset tai stipendit 
Akustisen seuran hallituksella on kirjallisesta hakemuksesta, harkintansa mukaan, oikeus 
yhdistyksen taloudellisen tilanteen puitteissa myöntää yhdistyksen jäsenelle rahallisia tai 
aineellisia stipendejä, jos se katsoo haetun stipendin käyttötarkoituksen, 
tarkoituksenmukaisella tavalla, edistävän yhdistyksen toiminnan tarkoitusperiä. 
Akustisen seuran hallituksella on oikeus, yhdistyksen taloudellinen tilanne huomioon ottaen, 
tehdä esityksiä arvonimistä ja kunniamerkeistä, niitä myöntäville tahoille, sikäli kun yhdistyksen 
hallitus katsoo haun edistävän yhdistyksen toiminnan tunnettavuutta tai ko. henkilön täyttävän 
haettavan kunniamerkin tai arvonimen myöntämisen edellytykset. 

Palkitsemisen merkit  

Akustisen seuran korkein ansiomerkki on numeroitu äänirauta. Lisäksi Akustinen seura voi luovuttaa 
numeroituja tai numeroimattomia standaareja seuraavien periaatteiden mukaisesti.  

1. Numeroitu äänirauta 
Akustisen seuran numeroitu äänirauta voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle tai  
yksityishenkilölle yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen mukaisesti tehdystä, erityisen 
ansiokkaasta, monivuotisesta toiminnasta. Numeroidun ääniraudan myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus harkintansa mukaan palkitsemistoimikunnalta saamansa perustellun 
kirjallisen esityksen perusteella. 

2. Numeroitu standaari 
Akustisen seuran numeroitu standaari voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, 
yksityishenkilölle, -yritykselle, -yhteisölle tai julkiselle yhteisölle yhdistyksen toiminnan ja 
tarkoituksen mukaisesti tehdystä ansiokkaasta, monivuotisesta toiminnasta. Numeroidun 
standaarin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus harkintansa mukaan 
palkitsemistoimikunnalta saamansa perustellun kirjallisen esityksen perusteella. 

3. Numeroimaton standaari 
Akustisen seuran numeroimaton standaari voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, 
yksityishenkilölle, -yritykselle, -yhteisölle tai julkiselle yhteisölle Akustisen seuran toiminnan ja 
tarkoituksen mukaisesti tehdystä ansiokkaasta kertaluonteisesta, merkittävästä toiminnasta. 
Numeroimaton standaari voidaan antaa myös muistoksi tai lahjaksi yhdistyksen vieraalle tai 
muulle yhteisölle tai henkilölle, mikäli hallitus tai tttyhdistyksen puheenjohtaja katsoo tämän 
edistävän yhdistyksen toimintaa tai toiminnan tulevaisuutta.  

Luovuttaminen 

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Palkitsemisen merkit 
(numeroitu äänirauta tai numeroitu standaari) julkistetaan ja luovutetaan saajille yhdistyksen 
vuosikokouksessa tai vastaavassa, kuitenkin riittävän juhlallisessa tilaisuudessa. Numeroimaton standaari 
voidaan luovuttaa saajalle myös muissa tilaisuuksissa, esimerkiksi vierailun yhteydessä.  

Muut palkitsemiset luovutetaan saajilleen myöntäjän tilaisuuksissa, aikataulussa tai muussa luovutettavan 
palkitsemisen arvoon sopivassa tilaisuudessa. 
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Tietojen ylläpito ja arkistointi 

 

Akustisen seuran jäsenasioista vastaava toimihenkilö ylläpitää ja arkistoi luettelot myönnetyistä 
palkitsemisista. Hän arkistoi myös palkitsemistoimikunnan tekemät palkitsemisehdotukset. Jäsenasioiden 
hoitaja toimii palkitsemistoimikunnan sihteerinä. Hallituksen palkitsemispäätökset merkitään hallituksen 
kokouspöytäkirjoihin, jotka arkistoidaan niitä koskevien ohjeiden mukaisesti. 

Palkitsemistoimikunta 

Palkitsemistoimikuntaan voi kuulua kolme (3) yhdistyksen jäsentä. Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja 
on yhdistyksen pitkäaikainen hallituksen jäsen, jolla on pitkä kokemus suomalaisen akustiikan parissa 
työskentelystä. Palkitsemistoimikunnan puheenjohtajan valitsee yhdistyksen kevätkokous. 
Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja kutsuu toimikunnan jäseneksi kaksi (2) yhdistyksen jäsentä, joista 
toinen on Akustisen seuran istuva puheenjohtaja. Palkitsemistoimikunnan sihteerinä toimii yhdistyksen 
jäsenasioista vastaava toimihenkilö. Palkitsemistoimikunnan toimikausi on yhden vuoden. 

Vuosikierto 

Palkitsemistoimikunta valmistelee vuoden akustikko tai vuoden akustinen teko -palkitsemisehdotukset 
siten, että ne voidaan hyväksyttää hallituksen kevätkokousta valmistelevassa kokouksessa ja luovuttaa 
yhdistyksen kevätkokouksessa. Ansioitunut opinnäytetyö -palkitsemisehdotukset toimikunta valmistelee 
siten, että ne voidaan hyväksyttää hallituksen kevät- ja syyskokousta valmistelevissa kokouksissa. 
Kunniapuheenjohtaja- ja kunniajäsen-palkitsemisehdotukset toimikunta valmistelee siten, että ne voidaan 
hyväksyttää hallituksella hyvissä ajoin ennen joka toinen vuosi järjestettävää Akustiikkapäivää tai 
vaihtoehtoisesti yhdistyksen vuosijuhlaa. Palkitsemistoimikunta päättää ja valmistelee ehdotukset 
numeroidun standaarin saajasta hallitukselle, kun sitä joku ehdottaa.  

 


