
Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1.2.2020 

 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan merkkiohjesääntö 

1 § Merkkiohjesäännön soveltamisala 

Tällä ohjesäännöllä määrätään tarkemmin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan merk-
kien, nauhojen, lipun ja muiden ylioppilaskunnan tunnusten ja huomionosoitusten myöntä-
misestä sekä käytöstä niiltä osin kuin ylioppilaskunnan säännöissä ei toisin mainita. 

Ylioppilaskunnalla on arvojärjestyksessään seuraavat huomionosoitukset: 

1. Ylioppilaskunnan kunniajäsenyys 

2. Kultainen kunniamerkki 
3. Kultainen ansiomerkki 
4. Hopeinen ansiomerkki 
5. Kuntamerkki 

Lisäksi ylioppilaskunta voi myöntää erillisenä huomionosoituksena kunniakirjan tai standaa-
rin, joista jäljempänä tarkemmin säädetään. 

Ylioppilaskunnalla on myös kunnia-, hallitus-, ja kuntanauhat, sekä lyyra ja lippu. 

Mallikappaleet säilytetään ylioppilaskunnan arkistossa ja niiden tarkemmat kuvailut löytyvät 
liitteestä. Ylioppilaskunnan pääsihteeri vastaa siitä, että listaa myönnetyistä ylioppilaskun-
nan merkeistä ylläpidetään. 

  

2 § Ylioppilaskunnan lippu 

Ylioppilaskunnan lippua käytetään lipun arvolle sopivissa tilaisuuksissa sekä sellaisissa ti-
lanteissa, joissa ylioppilaskunnan läsnäoloa halutaan korostaa. Lipun käytöstä päättää kam-
puspuheenjohtaja tai pääsihteeri. 

  

3 § Ylioppilaskunnan kunniajäsenet 

Ylioppilaskunta voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön tai yhteisön ylioppilaskunnan sään-
töjen 62 §:ssä säädetyllä tavalla. Kunniajäsenyys on ylioppilaskunnan korkein huomionosoi-
tus. Ylioppilaskunnan kunniajäsenille luovutetaan ylioppilaskunnan kunnianauha. 

 

 

 



4 § Ylioppilaskunnan huomionosoitustoimikunta 

Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen ylioppilaskunnan kunnia-, ansio- ja 
kuntamerkeistä. Huomionosoitustoimikuntaan kuuluvat neljän viimeisen vuoden hallitusten 
ja edustajistojen puheenjohtajat. Huomionosoitustoimikunnan kutsuu koolle istuvan hallituk-
sen puheenjohtaja. Kokous pitää pitää viimeistään kuukausi ennen vuosijuhlia ja sen kool-
lekutsumisaika on yksi viikko. 

5a § Kunnia- ja ansiomerkit 

Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka pitkäaikaisella toiminnallaan tai erittäin mer-
kittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt ylioppilaskunnan toimintaa tai pyrkimyksiä. 

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tunnustukseksi erittäin ansiokkaasta, hy-
viin tuloksiin johtaneesta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi. 

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tu-
loksiin johtaneesta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi. 

Kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus, huomionosoi-
tustoimikunnan esityksestä. Huomionosoitustoimikunta ei voi esittää kunnia- tai ansiomerk-
kiä omille jäsenilleen. Kenellä tahansa ylioppilaskunnan jäsenellä tai alumnilla on oikeus 
esittää kunnia- tai ansiomerkkiä, kuitenkin siten, että yhdellä henkilöllä on oikeus esittää 
yhtä huomionosoitusta vuodessa. Mikäli huomionosoitustoimikunta ei voi käsitellä jäseneltä 
tai alumnilta tullutta esitystä, siirtyy esitys suoraan hallitukselle. 

Kunnia- ja ansiomerkit julkistetaan ylioppilaskunnan vuosijuhlissa. 

Kunnia- ja ansiomerkit luovutetaan ylioppilaskunnan kunnianauhan kanssa. Kunnia- ja an-
siomerkkiä kannetaan kunnianauhan kanssa juhlapuvun, frakin tai tumman puvun vasem-
malla puolella, mahdollisen taskun päällä. 

  

5b § Ylioppilaskunnan kuntamerkki 

Kuntamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan edistänyt ylioppilaskunnan 
toimintaa, hyvää henkeä ja kulttuuria. 

Kuntamerkin myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus, huomionosoitustoimikun-
nan, kampusvaliokunnan tai järjestöjaoston esityksestä. Huomionosoitustoimikunta, kam-
pusvaliokunta tai järjestöjaosto ei voi esittää kuntamerkkiä omalle jäsenelleen. Kenellä ta-
hansa ylioppilaskunnan jäsenellä tai alumnilla on oikeus esittää kuntamerkkiä, kuitenkin si-
ten, että yhdellä henkilöllä on oikeus esittää yhtä huomionosoitusta vuodessa. 

Kuntamerkki myönnetään ylioppilaskunnan kuntanauhan kanssa. Kuntamerkkiä kannetaan 
kuntanauhan kanssa juhlapuvun vasemmalla puolella, mahdollisen taskun päällä. 

  

 



5c § Ylioppilaskunnan kunniakirja 

Ylioppilaskunnan kunniakirja voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan ainejärjes-
tössä, kampusjärjestössä, kerhossa tai muussa ylioppilaskunnan kanssa läheistä yhteis-
työtä tekevässä tahossa edistänyt ylioppilaskunnan näkyvyyttä, poikkitieteellistä yhteistyötä 
tai muuten tehnyt esimerkillistä edunvalvontatyötä ylioppilaskunnan jäsenten hyväksi. 

Ylioppilaskunnan kunniakirjan myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus, kampusva-
liokunnan tai järjestöjaoston esityksestä. Järjestöjaosto tai kampusvaliokunta ei voi esittää 
kunniakirjaa omalle jäsenelleen.  

Kunniakirjan kanssa myönnetään ylioppilaskunnan kuntanauha. 

  

6 § Ylioppilaskunnan hallitusmerkki 

Hallitusmerkki luovutetaan ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille ja pääsihteerille. Hallitus-
merkkiä kannetaan toimikauden aikana juhlapuvun kanssa hallitusnauhassa ja muulloin va-
semmassa rintapielessä. Hallituskauden päättymisen jälkeen hallitusmerkkiä kannetaan 
juhlapuvun kanssa vasemmassa miehustassa. 

Edustajiston puheenjohtajistolla on oikeus hallitusmerkkiin. Edustajiston puheenjohtajiston 
kauden päättymisen jälkeen merkkiä kannetaan juhlapuvun kanssa vasemmassa miehus-
tassa. 

  

7 § Ylioppilaskunnan lyyra 

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

  

8a § Ylioppilaskunnan kunnianauha 

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

  

8b § Ylioppilaskunnan hallitusnauha 

Ylioppilaskunnan hallitusnauha luovutetaan hallituksen jäsenelle, edustajiston puheenjohta-
jistolle ja pääsihteerille. Käytettäessä hallitusnauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuu-
den ja nauhan arvolle sopivaa.  



Ylioppilaskunnan hallitusnauhaa ei saa yhdistää ylioppilaskunnan kunnia- tai ansiomerkkiin 
eikä sitä saa kantaa kunnia- tai kuntanauhan kanssa. 

Hallitusnauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle lantiolle tai ruusuk-
keena vasemmassa miehustassa. 

  

8c § Ylioppilaskunnan kuntanauha 

Kuntanauha luovutetaan ylioppilaskunnan jäsenille sekä ylioppilaskunnan päätoimisille 
työntekijöille. Kuntanauha luovutetaan myös kuntamerkin ja kunniakirjan myöntämisen yh-
teydessä. Käytettäessä kuntanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan 
arvolle sopivaa. Nauhan kantajan tulee kaikella käytöksellään arvokkaasti edustaa ylioppi-
laskuntaa. 

Ylioppilaskunnan kuntanauhaa ei saa yhdistää ylioppilaskunnan kunnia-, ansio-, hallitus- tai 
edustajiston puheenjohtajiston merkkiin eikä sitä saa kantaa kunnia- tai hallitusnauhan 
kanssa. 

Kuntanauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle lantiolle tai ruusuk-
keena vasemmassa miehustassa.  
 

9 § Ylioppilaskunnan standaari 

Ylioppilaskunnan standaari voidaan myöntää yhteisölle tai taholle, joka on edistänyt ylioppi-
laskunnan pyrkimyksiä tai toiminut yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa. Standaarin luo-
vuttamisesta päättää ylioppilaskunnan hallitus. 

 

10 § Vanhojen tunnusten siirtymä 

Ennen merkkiohjesäännön uudistusta 1.2.2020 ylioppilaskunnan kunniamerkin saaneilla on 
oikeus vaihtaa vanhan mallinen kunniamerkki (nykyinen kultainen ansiomerkki) uuteen kun-
niamerkkiin. 

Ennen merkkiohjesäännön uudistusta 1.2.2020 kunnia- tai ansiomerkin saaneilla on oikeus 
hakea merkin kanssa käytettäväksi ohjeistettu kunnianauha. 

Ennen merkkiohjesäännön uudistusta 1.2.2020 ylioppilaskunnan kuntanauhan saaneilla on 
oikeus hakea uudelleen linjattua kunta-, hallitus- tai kunnianauhaa tässä merkkiohjesään-
nössä linjattujen ohjeiden mukaisesti. Aikaisemman linjan mukaista kuntanauhaa on oikeus 
käyttää, mutta ei yhdessä uuden linjatun kunta-, hallitus- tai kunnianauhan kanssa. Ylioppi-
laskunnan uuden nauhan saapumisen jälkeen vanhaa nauhaa ei enää jaeta. 

  

 

 



11 § Ohjesäännön muuttaminen 

Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää ylioppilaskunnan edusta-
jisto yksinkertaisella enemmistöllä. 

  

 

LIITE 1 – määritelty kunnia- ja ansiomerkkien koot 

  

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan merkkiohjesääntö 

1 § Merkkiohjesäännön soveltamisala 

2 § Ylioppilaskunnan lippu 

Lippu, jossa toistuvat kuntanauhan värit 

3 § Ylioppilaskunnan kunniajäsenet  

4 § Ylioppilaskunnan huomionosoitustoimikunta  

5a § Kunnia- ja ansiomerkit 

KULTAINEN KUNNIAMERKKI – (30 mm, ISYYn logo ja seppele ympärillä) 

KULTAINEN ANSIOMERKKI – (20 mm, ISYYn logo ja seppele ympärillä) 

HOPEINEN ANSIOMERKKI –  (20 mm, ISYYn logo ja seppele ympärillä) 

5b § Ylioppilaskunnan kuntamerkki 

HOPEINEN MERKKI - (15 mm, ISYYn lgog) 

5c § Ylioppilaskunnan kunniakirja 

6 § Ylioppilaskunnan hallitusmerkki 

HOPEINEN MERKKI - (20 mm, ISYYn logo) 

76 § Ylioppilaskunnan lyyra 

15 mm, kullan värinen 

8a § Ylioppilaskunnan kunnianauha 

Kunnianauhan koko on 40-48 mm 



8b § Ylioppilaskunnan hallitusnauha 

Hallitusnauhan koko on 32-36 mm 

8c § Ylioppilaskunnan kuntanauha 

Kuntanauhan koko 24 mm  

9 § Ylioppilaskunnan standaari 

 

10 § Ohjesäännön muuttaminen 

 


