Kymenlaakson Osakunta

Helsingin yliopiston Kymenlaakson Osakunnan
nauha- ja merkkiohjesääntö
I Osakuntanauha
1§
Kymenlaakson Osakunnan osakuntanauha on 19 mm leveä nauha, jossa on
osakunnan värit musta-hopea-musta suhteessa 1:13:5.
2§
Osakuntanauhaa on oikeutettu kantamaan jokainen osakunnan jäsen tai alumnijäsen
sekä muu henkilö, jolle osakunnan hallitus on myöntänyt värienkanto-oikeuden.
3§
Osakuntanauhaa käytetään akateemisissa juhlissa, osakunnan tilaisuuksissa ja
edustettaessa osakuntaa.
4§
Osakuntanauhaa kannetaan siten, että ohuempi musta raita on ylimpänä.
Osakunnan tilaisuuksissa ja osakuntaa edustettaessa osakunnan nauhaa kannetaan
mahdollisten muiden nauhojen yläpuolella. Useampia nauhoja on yleensä soveliasta
käyttää vain juhlapuvun kanssa.
Miehet kantavat nauhaa oikealta olalta vasemmalle lanteelle ja naiset vasemmalta
olalta oikealle lanteelle. Nauhaa kannetaan takin alla, mutta solmion päällä. Nauha ei
saa käytettäessä koskea paljaaseen ihoon. Nauhaa voi vaihtoehtoisesti kantaa
ruusukkeena vasempaan rinnukseen kiinnitettynä.
5§
Osakuntanauhat jaetaan osakunnan uusille jäsenille itsenäisyyspäivän juhlassa tai
syyskauden ensimmäisessä osakunnan kokouksessa.
Ystävyysosakuntien jäsenille ja muille henkilöille, joille on myönnetty värienkantooikeus, nauha jaetaan vuosijuhlassa tai rajanylityksessä.
Perustellusta syystä nauha voidaan jakaa myös osakunnan kokouksessa tai muussa
tilaisuudessa.
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II Osakuntamerkki
6§
Osakuntamerkki on vaakunakilpi, jossa on osakunnan värit.
7§
Osakuntamerkkiä voi kantaa henkilö, jolla on osakunnan värienkanto-oikeus, sekä
muu henkilö, jolle hallitus on päättänyt erityisestä syystä merkin myöntää.
8§
Osakuntamerkkiä käytetään voidaan käyttää osoittamaan osakunnan jäsenyyttä
tilaisuuksissa, joissa osakuntanauhan käyttö ei ole soveliasta.
III Kunnia- ansio- ja harrastusmerkit
9§
Kunniamerkki on kullattu halkaisijaltaan 45 mm leveä merkki, jossa on
laakeriseppeleen ympäröimä verkosta loikkaava lohi. Merkkiä kannetaan
kunniamerkkinauhassa, joka on 54 mm leveä nauha, jossa on osakunnan värit
samassa suhteessa kuin osakuntanauhassa.
10 §
Osakunnan kunniajäseneksi kutsutulla henkilöllä on oikeus kantaa kunniamerkkiä.
Kunniajäsenen kutsumisesta päättää osakunnan kokous sääntöjen 9 §:n mukaisesti.
11 §
Ansiomerkki on kullattu halkaisijaltaan 40 mm leveä merkki, jossa on
laakeriseppeleen ympäröimä loikkaava lohi. Merkkiä kannetaan
ansiomerkkinauhassa, joka on 38 mm leveä nauha, jossa on osakunnan värit samassa
suhteessa kuin osakuntanauhassa.
12 §
Henkilöllä, jolle on myönnetty osakunnan ansiomerkki, on oikeus kantaa
ansiomerkkiä.
Ansiomerkin myöntämisestä päättää Osakunnan kokous sääntöjen 63 §:n mukaisesti.
Esityksen ansiomerkin saajista valmistelee ansiomerkkilautakunta, jonka
puheenjohtajana toimii kuraattori ja johon valitaan hänen lisäkseen vähintään kolme
ansiomerkin saanutta osakunnan jäsentä tai alumnijäsentä.
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13 §
Kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan samoin kuin osakuntanauhaa.
Merkkejä käytetään vain tumman puvun tai juhlapuvun kanssa akateemisissa
tilaisuuksissa.
14 §
Harrastusmerkki on 15x18 mm kokoinen musta-hopeinen osakunnan vaakunakilpi,
jota kannetaan osakuntanauhassa tai rintamerkkinä.
Harrastusmerkkiä voi käyttää aina silloin kuin osakuntanauhaakin.
15 §
Henkilöllä, jolle on myönnetty osakunnan harrastusmerkki, on oikeus kantaa
harrastusmerkkiä.
Harrastusmerkin myöntämisestä päättää harrastusmerkkilautakunta sääntöjen 65 §:n
mukaisesti.
16 §
Kunnia-, ansio- ja harrastusmerkeistä tulee käyttää vain yhtä kerrallaan.
IV Virkamerkit
17 §
Kuraattori käyttää asemansa tunnuksena hopeisia käätyjä, joissa on riipuksena
osakunnan vaakunakilpi.
18 §
Emäntä käyttää asemansa tunnuksena vasempaan rinnukseen kiinnitettyä emännän
avainta.
19 §
Isäntä käyttää asemansa tunnuksena kaulassa osakuntanauhassa riippuvaa
samppanjavispilää.
20 §
Taloudenhoitaja käyttää asemansa tunnuksena kaulassa osakuntanauhassa riippuvaa
kolikkoa.
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21 §
Virkamerkkien kanssa ei pääsääntöisesti käytetä osakuntanauhaa tai muita kunnia- tai
ansiomerkkejä. Juhlapuvun kanssa tästä voidaan kuitenkin poiketa.
V Muut säännökset
22 §
Osakunnasta eronnut, erotettu tai alumnijäsenen oikeudet menettänyt henkilö ei ole
oikeutettu kantamaan Osakunnan nauhaa eikä merkkejä.
23 §
Helsingin yliopiston Kymenlaakson Osakunta on hyväksynyt tämän ohjesäännön
kokouksessaan 8.12.2016 ja se tulee voimaan 9.12.2016.

Vakuudeksi

______________________________
Ester Pentti
kuraattori

______________________________
Esa-Pekka Helanne
sihteeri
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