Tampereen ylioppilaskunnan
merkkiohjesääntö
1. Luku - Yleistä
1 § Yleistä

Ylioppilaskunnan merkeistä, niiden myöntämisestä ja käytöstä määrätään
tässä ohjesäännössä niiltä osin kuin ylioppilaskunnan säännöissä ei toisin
mainita.

Ohjesääntö määrittelee ylioppilaskunnan viralliset tunnukset sekä
huomionosoitukset. Ohjesääntö ei määrittele ylioppilaskunnan piirissä
toimivien järjestöjen tunnuksia tai huomionosoituksia.

2 § Merkki- ja lippuohjesäännön velvoitteet

Ylioppilaskunnan lipuista, nauhoista ja merkeistä sekä niiden kunnosta
vastaa pääsihteeri. Pääsihteeri pitää myönnetyistä huomionosoituksista
listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja myöntämisperuste.

2. Luku - Tunnukset
3 § Yleistä

Ylioppilaskunnan tunnuksina toimivat ylioppilaskunnan symboli, lippu,
ylioppilaskuntanauha sekä kokardi.

Tunnusten käytöstä ylioppilaskunnan virallisissa tilaisuuksissa päättää
ylioppilaskunnan hallitus ja kiireellisissä tapauksissa hallituksen
puheenjohtaja.

4 § Symboli

Ylioppilaskunnan symboli on Tammerkosken putousta, T-kirjainta ja
pylvästä esittävä pyöreä tunnus. Tammerkoski edustaa tamperelaisuutta
sekä teekkari- ja opiskelijaperinteitä. Pylväs edustaa informatiivisuutta,
akateemisuutta ja sivistystä. T-kirjain yhdistää symbolin ylioppilaskunnan
nimeen.

Ylioppilaskunnan symbolia voidaan käyttää myös riemusymbolina, jolloin
symbolia ympäröi lehvistä ja hammaspyörän hampaista muodostuva
kehys. Kehys viittaa ylioppilaskunnan syntyyn kahden aikaisemman
ylioppilaskunnan yhdistyttyä.

5 § Lippu

Ylioppilaskunnan lippua käytetään ylioppilaskunnan juhlatilaisuuksissa ja
kunnianosoituksissa. Lipun käyttämisestä muissa tilaisuuksissa päättää
ylioppilaskunnan hallitus ja kiireellisissä tapauksissa hallituksen
puheenjohtaja.

Lipussa on sinivihreällä kentällä palkkina ylioppilaskunnan nauha. Lipun
keskellä on embleeminä valkoinen ylioppilaskunnan symboli sinivihreällä
taustalla

Lippu on mittasuhteiltaan 1.6:1. Lippuun ja sen yhteyteen ei saa kiinnittää
ylimääräisiä tunnuksia. Ylioppilaskunnassa on kantolippu ja tarpeellinen
määrä salkolippuja.

6 § Kantolippu

Kantolippua kannetaan pystysuorassa sen omassa tangossa kahden
ylioppilaskunnan jäsenen muodostaman lippuvartion saattamana.
Lipunkantajalla tulee olla ylioppilas- tai teekkarilakki ja lippuvartiolla lisäksi
ylioppilaskunnan airutnauhat. Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle,
Suomen lipulle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se lasketaan hitaasti
45 asteen kulmaan ja nostetaan välittömästi tämän jälkeen ylös.

7 § Salkolippu

Salkolippua voidaan käyttää ylioppilaskunnan merkkipäivinä, kuten
vuosijuhlapäivinä sekä edustajistovaalipäivinä. Salkolipun korkeus on noin
kuudesosa salon korkeudesta.

8 § Nauhat

Ylioppilaskunnalla on ylioppilaskuntanauha ja leveä ylioppilaskuntanauha.

Nauhaa kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle.
Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Nauhaa voidaan kantaa myös 95 mm
leveänä ruusukkeena vasemmassa rintapielessä.

Nauhaa kannetaan akateemisissa tilaisuuksissa, joissa pukukoodi sen sallii.
Jos kyseessä on Tampereen ylioppilaskunnan tilaisuus, suositellaan nauhaa
kannettavan ylinnä.

Nauha on raidallinen. Ulkoraidat ovat leveät sinivihreät. Keskiosassa kulkee
yhteensä viisi kapeaa raitaa: kaksi valkoista, kaksi keltaista ja

keskimmäisenä sinivihreä. Raidat kuvaavat symbolin pylväitä ja sinivihreä
väri Tammerkosken kuohuja.

Ylioppilaskuntanauhassa kapean raidan leveys on 1/3 leveän raidan
leveydestä. Leveässä ylioppilaskuntanauhassa kapean raidan leveys on 1/5
leveän raidan leveydestä.

9 § Ylioppilaskuntanauha

Ylioppilaskunnan nykyisillä ja entisillä jäsenillä sekä työntekijöillä on oikeus
kantaa ylioppilaskuntanauhaa.

Ylioppilaskuntanauha on 30 mm leveä. Mikäli ylioppilaskuntanauhaa
kannetaan ruusukkeena, ruusuke taitellaan kolmilehtiseksi.

10 § Leveä ylioppilaskuntanauha

Istuva hallitus ja pääsihteeri kantavat leveää ylioppilaskuntanauhaa.

Leveän ylioppilaskuntanauhan kanto-oikeus myönnetään myös ansio- ja
kunniamerkkien sekä kunniajäsenyyden yhteydessä.

Leveä ylioppilaskuntanauha on 50 mm leveä. Mikäli leveää
ylioppilaskuntanauhaa kannetaan ruusukkeena, ruusuke taitellaan
kaksilehtiseksi.

11 § Kokardi

Ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus lunastaa ylioppilaskunnan kokardi.
Uudet opiskelijat saavat ottaa kokardin käyttöön ensimmäisenä
Wappunaan osana ylioppilaskunnan juhlallisuuksia.

Kokardi on 15 mm korkea kultainen ylioppilaskunnan riemusymboli.

12 § Pinssi

Hallituksen ja pääsihteerin pinssi on kultainen, työntekijöiden pinssi on
hopeinen ja edaattorin tai edustajiston nimittämän edustajan pinssi on
pronssinen.

Pinssi on 15 mm korkea ja kohokuvioitu. Pinssiä kannetaan vasemmassa
rintapielessä, yhtä pinssiä kerrallaan.

3. Luku - Huomionosoitukset
13 § Yleistä

Ylioppilaskunta voi myöntää huomionosoituksia. Kunniavaliokuntaa tulee
kuulla ennen huomionosoituksen myöntämistä. Ellei esitystä hyväksytä, ei
esityksessä mainituista henkilöistä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Merkeistä kannetaan kerrallaan vain arvokkainta.

Ainut yhteisölle myönnettävä huomionosoitus on ylioppilaskunnan
standaari. Muut huomionosoitukset myönnetään henkilölle.

14 § Kunniamerkki

Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut erityisen
pitkäkestoisesti, aktiivisesti ja laaja-alaisesti ylioppilaskunnan hyväksi sekä
edistänyt ylioppilaskunnan päämääriä ja pyrkimyksiä. Kunniamerkin
myöntämisestä päättää edustajisto, 2/3 ääntenenemmistöllä.

Kunniamerkki on 40 mm korkea kultainen ylioppilaskunnan riemusymboli.
Merkkiä kannetaan leveän ylioppilaskuntanauhan keskellä. Merkin
myöntämisen yhteydessä myönnetään pienoiskunniamerkki.

15 § Ansiomerkki

Ansiomerkki voidaan myöntää ylioppilaskunnan nykyiselle tai entiselle
jäsenelle, joka on toiminut pitkään ja aktiivisesti ylioppilaskunnan hyväksi
sekä edistänyt ylioppilaskunnan päämääriä ja pyrkimyksiä. Ansiomerkin
myöntämisestä päättää hallitus.

Ansiomerkki on 40 mm korkea hopeinen ylioppilaskunnan riemusymboli.
Merkkiä kannetaan leveän ylioppilaskuntanauhan keskellä. Merkin
myöntämisen yhteydessä myönnetään pienoisansiomerkki.

16 § Kunniajäsenyys

Ylioppilaskunta voi pääsäännön 5 § mukaisesti kutsua kunniajäsenekseen
henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan hyväksi.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua ainoastaan henkilö, joka ei ole
ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen.

Kunniajäsenen merkki on 40 mm korkea pronssinen ylioppilaskunnan
riemusymboli. Merkkiä kannetaan leveän ylioppilaskuntanauhan keskellä.

Merkin myöntämisen yhteydessä myönnetään kunniajäsenen
pienoismerkki.

17 § Standaari

Ylioppilaskunnan hallitus voi myöntää standaarin yhteisölle tunnustuksena
pitkäaikaisesta yhteistyöstä.

Standaari on korkeudeltaan 210 mm, leveydeltään 125 mm ja pohjautuu
ylioppilaskunnan tunnuksiin.

18 § Väistyneen hallituksen merkki

Väistyneen hallituksen merkki myönnetään toimikautensa päättäneille
hallituksen jäsenille ja pääsihteereille.

Väistyneen hallituksen merkki on 25 mm korkea kultainen ylioppilaskunnan
riemusymboli. Merkkiä kannetaan ylioppilaskuntanauhan keskellä.

19 § Muut huomionosoitukset

Tässä ohjesäännössä mainittujen huomionosoitusten lisäksi
ylioppilaskunnan hallitus voi päätöksellään luovuttaa muun

huomionosoituksen yhteisölle tahi henkilölle ylioppilaskunnan hyväksi
tehdystä työstä tai teosta.

Ylioppilaskunnan piirissä toimivia järjestöjä kannustetaan omalta osaltaan
kehittämään ja ylläpitämään palkitsemisen kulttuuria.

4. Luku - Muut määräykset
20 § Nauhojen ja merkkien kanto-oikeus

Nauhojen ja merkkien kanto-oikeus on pysyvä ja säilyy jäsenyyden
päätyttyä sekä ylioppilaskunnan lakattua olemasta.

Jos julkisesti ja vahvasti rikkoo ylioppilaskunnan arvoja vastaan, on merkin
tahi nauhan kanto-oikeuden luovuttaneella toimielimellä oikeus se myös
evätä.

21 § Ohjesäännön voimaantulo

Tämä ohjesääntö on hyväksytty edustajiston kokouksessa 28.5.2020 ja se
astuu voimaan välittömästi.

22 § Ohjesäännön muuttaminen

Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää ylioppilaskunnan edustajisto
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

