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1 § Merkkiohjesäännön soveltamisala
Ylioppilaskunnan merkkien myöntämisestä ja käytöstä määrätään tässä ohjesäännössä niiltä osin kuin
ylioppilaskunnan säännöissä ei toisin mainita.
Ylioppilaskunnalla on kunnia-, ansio-, hallitus- ja pienoismerkki sekä ylioppilaskunnan kunta- ja
kunnianauha ja lippu, joista jäljempänä lähemmin määrätään. Ylioppilaskunnalla on myös lyyra sekä
standaari. Mallikappaleet säilytetään ylioppilaskunnan arkistossa ja tarkemmat kuvailut löytyvät
liitteestä.
Pääsihteeri vastaa siitä, että listaa myönnetyistä ylioppilaskunnan merkeistä ja standaareista
ylläpidetään.
Tällä ohjesäännöllä määrätään tarkemmin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan nauhoista,
merkeistä, standaareista ja muista ylioppilaskunnan myöntämistä tunnuksista sekä ylioppilaskunnan
lipusta.

2 § Ylioppilaskunnan lippu
Ylioppilaskunnan lippua käytetään lipun arvolle sopivissa tilaisuuksissa sekä sellaisissa tilanteissa,
joissa ylioppilaskunnan läsnäoloa halutaan korostaa. Lipun käytöstä päättää pääsihteeri.

3 § Kunnia- ja ansiomerkit
Kunniamerkki voidaan antaa henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä
teollaan on huomattavasti edistänyt ylioppilaskunnan toimintaa tai pyrkimyksiä.
Ansiomerkki voidaan antaa henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin
johtaneesta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi.
Kunnia- ja ansiomerkkien antamisesta päättää ylioppilaskunnan hallitus. Hallitus voi kuulla jäsenistöä
sekä aiempien vuosien toimijoita, alumneja, ennen päätöksen tekoa. Kunnia- ja ansiomerkit
julkistetaan ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.

Kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan kunnianauhan kanssa juhlapuvun, frakin tai tumman puvun
vasemmalla puolella, mahdollisen taskun päällä. Kunnia- ja ansiomerkkiä ei kanneta yhtä aikaa eikä
myöskään muiden ylioppilaskunnan merkkien kanssa.

4 § Ylioppilaskunnan hallitusmerkki
Hallitusmerkki luovutetaan ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille. Hallitusmerkkiä voidaan käyttää
toimikauden aikana ylioppilaskuntaa edustaessa. Hallituskauden päättymisen jälkeen hallitusmerkkiä
voi kantaa vain juhlapuvussa miehustan vasemmalla puolella, mustan puvun tai frakin kanssa merkki
on rintataskun päällä. Hallitusmerkkiä ei kanneta yhtä aikaa pienoismerkin kanssa.

5 § Ylioppilaskunnan pienoismerkki
Ylioppilaskunnan pienoismerkki on aktiivisille ylioppilaskuntatoimijoille tarkoitettu tunnustus. Toimija
anoo pienoismerkkiä perusteluiden kera ylioppilaskunnan hallitukselta, joka päättää merkin
myöntämisestä. Pienoismerkkiä voidaan kantaa vapaasti tai juhlapuvussa hallitusmerkin tapaan,
mutta ei kuitenkaan koskaan muiden ylioppilaskunnan tunnusten kanssa.

6 § Ylioppilaskunnan lyyra
Ylioppilaskunnan lyyraa voidaan käyttää ylioppilaslakissa tai sitä vastaavassa päähineessä sen
arvokkuudelle sopivalla tavalla.

7 § Ylioppilaskunnan kunnianauha
Ylioppilaskunnan kunnianauha luovutetaan kunnia- ja ansiomerkkien kanssa. Kunnianauha
luovutetaan ylioppilaskunnan puheenjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle sekä pääsihteerille,
jotka saavat kantaa kunnianauhaa toimikautensa aikana.
Kunnianauhaa kannetaan aina nauhana oikean olkapään yli vasemmalle. Kunnianauhaa ei voi yhdistää
muihin nauhoihin.

8§

Ylioppilaskunnan kuntanauha

Kuntanauha luovutetaan ylioppilaskunnan jäsenille sekä ylioppilaskunnan päätoimisille työntekijöille.

Käytettäessä kuntanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.
Nauhan kantajan tulee kaikella käytöksellään arvokkaasti edustaa ylioppilaskuntaa.
Ylioppilaskunnan kuntanauhaa ei saa yhdistää ylioppilaskunnan kunnia- tai ansiomerkkiin eikä sitä saa
kantaa kunnianauhan kanssa.
Kuntanauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle tai ruusukkeena vasemmassa
miehustassa. Kuntanauhaa kannetaan sininen väri alaspäin. Kuntanauhat kannetaan ylioppilaskunnan
nauha ylimpänä, osakuntien nauhat osakuntien ikäjärjestyksessä toisena, ainejärjestöjen
ikäjärjestyksessä kolmantena ja yliopistoyhteisön eri järjestöjen nauhat neljäntenä järjestöjen
ikäjärjestyksessä.

9 § Ylioppilaskunnan standaari
Ylioppilaskunnan standaari voidaan myöntää yhteisölle tai taholle, joka on edistänyt ylioppilaskunnan
pyrkimyksiä tai toiminut yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa. Standaarin luovuttamisesta päättää
ylioppilaskunnan hallitus.

10 § Ohjesäännön muuttaminen
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää ylioppilaskunnan edustajisto
yksinkertaisella enemmistöllä.

