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Lippu-, nauha- ja merkkiohjesääntö 1 

Lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä on lueteltu yhdistyksen tunnukset ja huomionosoitukset sekä 2 

määrätään niiden myöntämisestä ja käytöstä.  3 

01. YHDISTYKSEN TUNNUKSET  4 

1 § Yhdistyksen tunnus  5 

 6 

Yhdistyksen tunnus muodostuu Merkuriuksen sauvasta sekä Turun vaakunan A-kirjaimesta. Merkin 7 

yhteydessä voi myös olla yhdistyksen lyhenne kuten on esitetty yhdistyksen säännöissä.  8 

 9 

2 § Yhdistyksen lippu  10 

 11 

Yhdistyksen lippu on pohjaväriltään tummansininen ja siinä on kullanvärinen yhdistyksen tunnus. Lipun 12 

koko on 140 x 110 cm.  13 

 14 

1. Lipun käyttö  15 

Lippua käytetään yhdistyksen tilaisuuksissa. Lipun käytöstä muissa akateemisissa tilaisuuksissa 16 

päättää yhdistyksen hallitus.  17 

 18 

2. Lipun kanto  19 

Käytettäessä yhdistyksen lippua ilman suojusta, on sillä aina oltava kahden henkilön airut tai 20 

kunniavartio. Kannettaessa lippua toisen lipun kanssa, voidaan noudattaa myös sitä lippua koskevia 21 

sääntöjä.  22 

 23 

3. Lipunkantajan ja airuiden pukeutuminen  24 

Lipunkantaja ja airuet pukeutuvat tilaisuuden luonteen edellyttämällä tavalla ja käyttävät 25 

ylioppilaslakkia. Airuet käyttävät yhdistyksen väreissä olevia tai Suomen lipun sinivalkoisia 26 

airutnauhoja siten, että naisella nauha kulkee vasemman ja miehillä oikean olkapään yli alas 27 

vastakkaiselle puolelle lantiolle. Nauha sidotaan hieman vyötärön alapuolelle. Sininen väri on 28 

sinivalkoisessa nauhassa alempana. Naispuolinen airut asettuu lipunkantajasta katsoen oikealle ja 29 

miespuolinen vasemmalle puolelle. Mikäli airuet ovat samaa sukupuolta, he asettuvat yksi kummallekin 30 

puolelle lipunkantajaa. 31 

 32 

4. Lipulla tehtävät kunnianosoitukset  33 

Yhdistyksen lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle ja vainajille, siten 34 

että lipunkantaja laskee sen rauhallisesti 45 asteen kulmaan ja välittömästi tämän jälkeen nostetaan 35 

ylös. Lippu ei saa koskettaa maata.  36 

02. YHDISTYKSEN JÄSENTUNNUKSET  37 

3 § Kuntamerkki  38 
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 39 

Kuntamerkissä on yhdistyksen tunnus. Se on kullattua hopeaa ja korkeudeltaan 10 mm. Kuntamerkkiä 40 

voivat käyttää kaikki yhdistyksen jäsenet. Hallitus voi myöntää kuntamerkin huomionosoituksena 41 

yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle. Kuntamerkkiä pidetään vasemmassa rintapielessä ja käytetään 42 

myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa.  43 

 44 

4 § Kuntanauha  45 

 46 

Kuntanauhan värit ovat tummansininen ja kulta. Kuntanauha on 21 mm leveä. Kuntanauhaa voivat 47 

käyttää kaikki yhdistyksen jäsenet akateemisissa tilaisuuksissa. Hallitus voi myöntää kuntanauhan 48 

huomionosoituksena yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle käytettäväksi akateemisissa tilaisuuksissa.  49 

 50 

Miehet kantavat kuntanauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle ja naiset vasemmalta 51 

olkapäältä rinnan yli alas oikealle. Juhlapuvun yhteydessä miehet kantavat kuntanauhaa liivin alla. 52 

Naiset voivat kantaa kuntanauhaa juhlapuvun päällä, kuitenkin niin, ettei se ole kosketuksissa 53 

paljaaseen ihoon, tai ruusukkeena vasemmassa rintapielessä.  54 

 55 

Kuntanauhaan ei tule kiinnittää mitään, mitä ei erikseen ole kiinnitettäväksi määrätty.  56 

 57 

5 § Yhdistyksen lakki  58 

 59 

1. Yhdistyksen lakki  60 

Yhdistyksen lakki on suomalaismallinen ylioppilaslakki, jonka mustassa samettireunuksessa on 61 

yhdistyksen lakkimerkki. Yhdistyksen lakin vuorissa voivat olla yhdistyksen värit tummansininen ja 62 

kulta.  63 

 64 

2. Yhdistyksen lakkimerkki  65 

Yhdistyksen lakkimerkki on kullattu ja korkeudeltaan 18 mm oleva yhdistyksen tunnus. Yhdistyksen 66 

lakkimerkkiä voivat käyttää kaikki yhdistyksen nykyiset sekä entiset jäsenet. Merkki kiinnitetään 67 

keskelle ylioppilaslakin mustan samettireunuksen etuosaa.   68 

 69 

3. Yhdistyksen ansiomerkkien ja hallitusmerkin kantaminen yhdistyksen lakissa  70 

Yhdistyksen hopeista ja kultaista ansiomerkkiä, kultaista kunniamerkkiä sekä hallitusmerkkiä voidaan 71 

kantaa yhdistyksen lakin mustassa samettireunuksessa siten, että ansiomerkeistä korkea-arvoisin on 72 

kolmen sormen levyisen mitan päässä yhdistyksen lakkimerkistä lakinkantajan vasemmalla ohimolla.  73 

 74 

4. Lakin käyttöoikeus  75 

Lakkia ovat oikeutettuja käyttämään kaikki yhdistyksen jäsenet sekä yhdistyksen tai Turun 76 

kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan entiset jäsenet, ellei hallitus ole heiltä lakin käyttöä kieltänyt. 77 

Kokous voi myöntää lakin käyttöoikeuden huomionosoituksena muillekin kuin edellä mainituille 78 

henkilöille.  79 

03. YHDISTYKSEN VIRKATUNNUKSET  80 

6 § Inspehtorin ketju  81 

 82 

Inspehtorin ketjua kantaa toiminnanjohtaja toimikautensa ajan akateemisissa tilaisuuksissa.  83 

 84 

7 § Hallituksen puheenjohtajan ketju  85 

 86 

Hallituksen puheenjohtajan ketjua kantaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja toimikautensa ajan 87 

akateemisissa tilaisuuksissa.  88 
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 89 

8 § Hallitusmerkki  90 

 91 

Hallitusmerkki on kullattu, halkaisijaltaan 15 mm, ympyrän sisällä oleva yhdistyksen merkki.  92 

 93 

Hallituksen merkkiä saavat käyttää kaikki yhdistyksen hallituksessa tai toiminnanjohtajana toimineet 94 

henkilöt.  95 

 96 

Merkkiä pidetään vasemmassa rintapielessä tai hallitusnauhassa akateemisissa tai muissa 97 

tilaisuuksissa. Hallitusmerkkiä kannetaan hallitus- ja toiminnanjohtajakautena hallitusnauhassa ja 98 

kauden päätyttyä vasemmassa rintapielessä kuten 23 §:ssä tarkemmin määrätään.  99 

 100 

9 § Hallitusnauha  101 

 102 

Hallitusnauhan värit ovat samat kuin kuntanauhan. Hallitusnauha on 34 mm leveä. Hallitusnauhaa 103 

saavat käyttää kaikki yhdistyksen hallituksessa tai toiminnanjohtajana toimineet henkilöt akateemisissa 104 

tilaisuuksissa. Hallitusnauhaa kannetaan kuten kuntanauhaa.  105 

 106 

10 § Avaimet  107 

 108 

Avaimia kantavat emäntä ja isäntä toimikautensa ajan akateemisissa tilaisuuksissa.  109 

 110 

11 § Sauva  111 

 112 

Sauvaa käyttää isäntä, emäntä, seremoniamestari tai muu hallituksen osoittama henkilö 113 

virkatehtävissä.  114 

04. YHDISTYKSEN HUOMIONOSOITUKSET  115 

12 § Kyploomi  116 

 117 

Yhdistyksen hallitus voi myöntää Kyploomin yhdistyksen aktiivisille jäsenille kauppatieteiden tutkinnon 118 

suorittamisen jälkeen. Kyploomit jaetaan maisteriaistilaisuudessa.  119 

 120 

13 § Yhdistyksen standaari 121 

 122 

Yhdistyksen standaari on silkistä valmistettu 12,5 x 17 cm kokoinen pienoislippu, johon on kirjailtu 123 

yhdistyksen tunnus. Standaarin jalustaan kiinnitetään saajansa nimellä varustettu laatta.  124 

 125 

Hallitus tai huomionosoitustoimikunta voi myöntää standaarin huomionosoituksena yhteisölle tai 126 

yksityiselle henkilölle.  127 

 128 

14 § Kultainen taskumatti  129 

 130 

Huomionosoitustoimikunta voi myöntää kultaisen taskumatin yhdistystoiminnassa ansioituneelle 131 

yhdistyksen jäsenelle.  132 

 133 

15 § Hopeinen ansiomerkki  134 

 135 

Hopeinen ansiomerkki on hopeinen ja korkeudeltaan 18 mm oleva yhdistyksen tunnus.  136 

Huomionosoitustoimikunta voi myöntää hopeisen ansiomerkin yhdistystoiminnassa ansioituneelle 137 

nykyiselle tai entiselle yhdistyksen jäsenelle. Hopeista ansiomerkkiä kannetaan vasemmassa 138 
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rintapielessä ja käytetään myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa. Merkkiä voidaan kantaa 139 

myös yhdistyksen lakissa kuten 5 §:ssä on tarkemmin määrätty.  140 

 141 

16 § Kultainen ansiomerkki  142 

 143 

Kultainen ansiomerkki on kullattu ja korkeudeltaan 18 mm oleva yhdistyksen tunnus.  144 

Huomionosoitustoimikunta voi myöntää kultaisen ansiomerkin yhdistystoiminnassa ansioituneelle 145 

yhdistyksen nykyiselle tai entiselle jäsenelle. Kultaista ansiomerkkiä kannetaan vasemmassa 146 

rintapielessä ja käytetään vain akateemisissa tilaisuuksissa. Merkkiä voidaan kantaa yhdistyksen 147 

lakissa, myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa, kuten 5 §:ssä on tarkemmin määrätty.  148 

 149 

17 § Kunnianauha  150 

 151 

Kunnianauhan värit ovat samat kuin kuntanauhan. Kunnianauhan leveys on 50 mm. Yhdistyksen 152 

kokous voi huomionosoitustoimikunnan esityksestä myöntää Kunnianauhan ansioituneelle henkilölle tai 153 

yhteisölle.  154 

 155 

Kunnianauhaa käytetään vain akateemisissa tilaisuuksissa ja kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli 156 

alas vasemmalle.  157 

 158 

18 § Kultainen kunniamerkki  159 

 160 

Kultainen kunniamerkki on kullattu ja korkeudeltaan 30 mm oleva yhdistyksen tunnus.  161 

Yhdistyksen kokous voi huomionosoitustoimikunnan esityksestä myöntää kultaisen kunniamerkin 162 

kunnianauhan saaneelle yhdistyksen kunniajäsenelle erityisistä ansioista.  163 

 164 

Kultaista kunniamerkkiä kannetaan vasemmassa rintapielessä tai kunnianauhassa ja käytetään vain 165 

akateemisissa tilaisuuksissa. Merkkiä voidaan kantaa yhdistyksen lakissa, myös muissa kuin 166 

akateemisissa tilaisuuksissa, kuten 5 §:ssä on tarkemmin määrätty.  167 

 168 

19 § Maija Grundström -mitali  169 

 170 

Maija Grundström -mitali on pronssiin valettu halkaisijaltaan 55 mm oleva kohokuviomitali. 171 

Numeroituja mitaleita on valmistettu kolmenkymmenenviiden (35) kappaleen sarja.  172 

 173 

Maija Grundström -mitalin myöntää yhdistyksen kokous huomionosoitustoimikunnan esityksestä 174 

kultaisen kunniamerkin saaneelle kunniajäsenelle. Mitali myönnetään erityisen suurista ansioista 175 

yhdistyksen kehittämisessä.  176 

 177 

20 § Yhdistyksen kunniainspehtori  178 

 179 

Yhdistyksen kunniainspehtoriksi voidaan valita henkilö, joka on toiminut pitkään yhdistyksen ja 180 

yrityselämän yhdyssiteenä, ja tässä toiminnassaan osoittanut huomattavia ansioita.  181 

 182 

Kunniainspehtorin arvon tunnusmerkkeineen myöntää yhdistyksen kokous huomionosoitustoimikunnan 183 

esityksestä. Tunnusmerkkejä käytetään akateemisissa tilaisuuksissa.  184 

 185 

Yhdistyksen kunniainspehtorina voi toimia yksi henkilö kerrallaan. Kunniainspehtorin toimi on 186 

elinikäinen.  187 

 188 

21 § Vuoden opettaja  189 

 190 

Yhdistyksen kokous voi myöntää vuoden opettajan arvon ansioituneelle opettajalle. Kunnianosoitus 191 

luovutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen vuosijuhlassa.  192 
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05. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ  193 

22 § Edeltävät ansiot  194 

 195 

Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan eteen tehty työ otetaan huomioon soveltuvin osin 196 

yhdistyksen huomionosoituksia myönnettäessä.  197 

 198 

23 § Nauhojen ja merkkien kantaminen  199 

 200 

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n juhlissa tai yhdistyksen edustajana toimittaessa muiden 201 

ylioppilasjärjestöjen nauhoja ja merkkejä kannetaan kuten niiden ohjesäännöt määräävät, kuitenkin 202 

yhdistyksen nauhojen ja merkkien alapuolella.  203 

Yhdistyksen nauhoista käytetään vain yhtä nauhaa kerrallaan. Kaikkia yhdistyksen huomionosoituksena 204 

annettavia merkkejä saa käyttää samanaikaisesti. Ansiomerkkejä kannetaan kantajan vasemmassa 205 

rintapielessä siten, että korkea-arvoisin on edestä katsoen vasemmanpuolimaisena. Hallitusmerkkiä 206 

kannetaan hallitusvuotena hallitusnauhassa ja muulloin kantajan vasemmassa rintapielessä, edestä 207 

katsoen mahdollisten ansiomerkkien oikealla puolella. Mikäli nauhaa kannetaan ruusukkeena, 208 

kannetaan ansiomerkkejä ruusukkeen alapuolella. Miehet kantavat ansiomerkkejä rintataskun kohdalla. 209 

Kultaista kunniamerkkiä kannetaan kunnianauhassa.  210 

 211 

Yhdistyksen ansiomerkkejä voidaan kantaa myös yhdistyksen lakissa, kuten 5 §:ssä tarkemmin 212 

määrätään.  213 

 214 

24 § Käytöstä poistetut merkit  215 

 216 

Merkinsaaja saa käyttää käytöstä poistettuja merkkejä elinikänsä.  217 

 218 

25 § Myönnettyjen huomionosoitusten rekisteröiminen  219 

Yhdistyksen toiminnanjohtajalla on velvollisuus pitää kirjaa myönnetyistä huomionosoituksista.  220 

 221 

26 § Merkkien käytön ohjeistus  222 

 223 

Huomionosoituksen saajalle annetaan merkin luovuttamisen yhteydessä myös ohjeet merkin käyttöön.  224 

 225 

27 § Ohjesäännön muuttaminen  226 

 227 

Muutoksista tähän ohjesääntöön päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä 228 

annetuista äänistä.  229 

 230 

Tämä lippu-, nauha- ja merkkiohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 21.4.2015. 231 


