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1 § Ylioppilaskunnan merkit
Ylioppilaskunnan merkkien myöntämisestä ja käytöstä määrätään tässä ohjesäännössä niiltä osin kuin
ylioppilaskunnan säännöissä ei toisin mainita.
Ylioppilaskunnalla on kunnia-, ansio-, pienois- ja hallitusmerkki sekä ylioppilaskunnan kunta- ja
kunnianauha ja lippu, joista jäljempänä lähemmin määrätään. Mallikappaleet säilytetään
ylioppilaskunnan arkistossa.
Pääsihteeri pitää yllä listaa myönnetyistä ylioppilaskunnan merkeistä ja standaareista.

2 § Ylioppilaskunnan lippu
Ylioppilaskunnalla on lippu. [Tähän lipun määritelmät].

3 § Kunnia- ja ansiomerkit
Kunnia- ja ansiomerkkien antamisesta päättää ylioppilaskunnan hallitus. Hallituksella on velvoite
konsultoida aiempien vuosien toimijoita, nk. alumneja, ennen päätöksen tekoa.
Kunniamerkki voidaan antaa henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä
teollaan on huomattavasti edistänyt ylioppilaskunnan pyrintöjä.
Ansiomerkki voidaan antaa henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin
johtaneesta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi.
Kunnia- ja ansiomerkkejä julkistetaan ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.

4 § Kunnia- ja ansiomerkiä kannetaan kuntanauhasta tehdyssä ruusukkeessa, kunnianauhan kanssa.
Naiset kantavat ruusuketta juhlapuvun vasemmalla puolella ja miehet frakin tai tumman puvun
vasemmalla puolella, taskun päällä.

5 § Ylioppilaskunnan kunta- ja kunnianauha

Kunnianauha on [tähän värikoodit ja millimetrit etc]. Ylioppilaskunnan kunnianauha luovutetaan kunniaja ansiomerkkien kanssa. Lisäksi ylioppilaskunnan puheenjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajistolle
luovutetaan kunnianauha.
Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto sekä pääsihteeri saavat kantaa kunnianauhaa toimikautensa aikana.
Muutoin kunnianauhaa saa kantaa vain kunnia- ja ansiomerkkien kanssa.
Kunnianauhaa kannetaan aina oikean olkapään yli vasemmalle.
Kuntanauha on [tähän speksit, mm, värikoodit]. Kuntanauha luovutetaan ylioppilaskunnan jäsenille sekä
ylioppilaskunnan päätoimisille työntekijöille.
Kuntanauhaa ei saa yhdistää kunnia- tai ansiomerkkiin eikä sitä saa kantaa kunnianauhan kanssa.
Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee miehillä oikealta olkapäältä rinnan yli ja naisilla vasemmalta
olkapäältä rinnan yli. Naiset voivat myös käyttää ruusuketta. Miehet kantavat nauhaa juhlapuvussa
(frakki) liivin alla, arkipuvussa (tumma puku) liivin päällä.
Käytettäessä ylioppilaskuntanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle
sopivaa. Nauhan kantajan tulee kaikella käytöksellä arvokkaasti edustaa ylioppilaskuntaa.

8 § Hallituksen merkki luovutetaan ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille. Hallituskauden päättymisen
jälkeen hallitusmerkkiä voidaan kantaa vain juhlapuvussa.

9 § Pienoismerkki on ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen jäsenten, kampusvaliokunnan jäsenille,
virkailijoiden sekä hallituksen päätöksen mukaan muidenkin toimihenkilöiden merkkinä heidän
toimikautensa aikana. Toimikauden päätyttyä pienoismerkkiä voidaan kantaa vain juhlapuvussa, kuten
jäljempänä säädetään.

10 § Kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan vain juhlapuvussa. Kunnia- ja ansiomerkkiä ei kanneta yhtä
aikaa, eikä myöskään muiden ylioppilaskunnan merkkien kanssa. Hallitus- ja pienoismerkkiä ei kanneta
yhtä aikaa.
Naiset kantavat kunnia-, ansio-, hallitus- ja pienoismerkkiä juhlapuvun miehustan vasemmalla puolella,
miehet rintataskun päällä.
Kuntanauhat kannetaan ylioppilaskunnan nauha ylimpänä, osakuntien nauhat osakuntien
ikäjärjestyksessä toisena, ainejärjestöjen ikäjärjestyksessä kolmantena ja yliopistoyhteisön eri järjestöjen
nauhat neljäntenä järjestöjen ikäjärjestyksessä.

11 § Ylioppilaskunnan airutnauha on ylioppilaskunnan värien mukainen. Airutnauhaa käytetään
ylioppilaskunnan lipun saattueessa.

12 § Ylioppilaskunnalla on pöytästandaari. Standaari voidaan luovuttaa yhteistyötaholle
ylioppilaskunnan hallituksen päätöksellä.

13 § Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää ylioppilaskunnan edustajisto
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

