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HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN MERKKIOHJESÄÄNTÖ
Tällä ohjesäännöllä määrätään Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan (myöhemmin ”opiskelijakunta”) väreistä
ja tunnuksista sekä opiskelijakunnan huomionosoituksista. Tämä ohjesääntö luovutetaan tarvittaessa
huomionosoituksen saajalle huomionosoituksen luovuttamisen yhteydessä.

I LUKU OPISKELIJAKUNNAN VÄREISTÄ JA TUNNUKSISTA
1 § OPISKELIJAKUNNAN VÄRIT
Opiskelijakunnan tunnusväri on petrolinsininen, ja teemavärit vihreä (edunvalvonta) ja violetti (palvelut ja
tapahtumat). Värien käyttö määritellään opiskelijakunnan graafisessa ohjeistossa.
Tunnusvärin ja teemavärien lisäksi voidaan käyttää lisävärejä, jotka määritellään graafisessa ohjeistossa.
Tunnus- ja teemavärien lisäksi juhlaväri on hopea.

2 § OPISKELIJAKUNNAN TUNNUKSET
Opiskelijakunnan tunnukset ovat opiskelijakunnan lippu, opiskelijakunnan kuntanauha ja opiskelijakunnan
merkit.

II LUKU OPISKELIJAKUNNAN LIPUSTA
3 § OPISKELIJAKUNNAN LIPPU
Opiskelijakunnalla on lippu. Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään valkoinen. Lipussa on
opiskelijakunnan logo. Logon käyttö määritellään graafisessa ohjeistossa.
Lisäksi opiskelijakunnalla on käytössä teemaliput. Lippu on pohjaväriltään violetti tai vihreä, ja lipussa on
opiskelijakunnan valkoinen logo.

3.1 § LIPUN KÄYTTÖ
Opiskelijakunnan lippua käytetään opiskelijakunnan juhlatilaisuuksissa ja kunnianosoituksissa, sekä muissa
opiskelijakunnan hallituksen sopivaksi katsomissa tilaisuuksissa.
Hallituksen niin sopivaksi katsoessa lipulle nimetään lipunkantaja ja lippuvartio. Lipunkantajan ja
lippuvartion nimittää opiskelijakunnan hallitus. Mikäli tilaisuudessa kannetaan myös Suomen lippua,
opiskelijakunnan lippua kannetaan sen jäljessä. Lippu tekee kunniaa Suomen lipun tavoin.
Teemalippuja käytetään epävirallisissa tilaisuuksissa. Teemalipuilla ei ole nimettyä lipunkantajaa eikä
lippuvartiota.

III LUKU OPISKELIJAKUNNAN NAUHOISTA
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4 § OPISKELIJAKUNNAN NAUHAT
Opiskelijakunnalla on kuntanauha ja airutnauha.
Kuntanauhan värit ovat petrolinsininen ja hopea. Opiskelijakunnan kuntanauhan leveys on 30 mm jaettuna
siten, että petrolinsinisellä pohjalla on kaksi 5 mm leveää hopeista raitaa sijoitettuna 5 mm päähän nauhan
reunoista.
Opiskelijakunnan airutnauha on 80 mm leveä ja vastaa väreiltään sekä mittasuhteiltaan kuntanauhaa.

4.1 § KUNTANAUHAN KÄYTTÖ
Opiskelijakunnan jäsenet kantavat kuntanauhaa opiskelijakuntaansa edustettaessa sekä muissa sen arvolle
sopivissa tilaisuuksissa.
Miehillä juhlapuvussa nauha laskeutuu oikealta olkapäältä rinnan ylitse vasemmalle. Nauha laskeutuu paidan
ja liivin välissä siten, että se kulkee aina solmion päältä. Tumman puvun kanssa se voi myös sijaita vasemman
takinliepeen päällä sydämen yläpuolella.
Naisilla nauha laskeutuu vasemmalta oikealle olkapään ollessa peitettynä. Kuntanauha on aseteltava siten,
ettei se lepää paljaalla iholla. Naiset voivat kantaa nauhaa myös vasemmassa miehustassa 80 mm leveäksi
ruusukkeeksi taiteltuna.

4.2 § KUNTANAUHAN LUNASTAMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Opiskelijakunnan jäsenet voivat lunastaa nauhan käyttöönsä.
Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja luovuttaa opiskelijakuntanauhan hallituksen tai edustajiston jäsenelle,
puheenjohtajalle tai työntekijälle tämän aloittaessaan tehtävässään.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijakunnan alumnit voivat käyttää kuntanauhaa
valmistumisensa jälkeen. Nauhaa voi käyttää myös toimikauden tai työsuhteen päätyttyä.
Opiskelijakunnan hallitus voi myöntää kuntanauhan huomionosoituksena opiskelijakunnan ulkopuoliselle
henkilölle.

4.3 § AIRUTNAUHAN KÄYTTÖ
Airutnauhaa käyttää akateemisissa juhlatilaisuuksissa seremoniamestari, sekä mahdolliset juhlassa toimivat
airuet työtehtävissä toimiessaan. Airutnauhaa voivat käyttää myös opiskelijakunnan isäntäpari sekä lipun
lipunkantaja ja lippuvartio, mikäli sellaiset hallitus katsoo tarpeelliseksi nimetä.
Airutnauhaa kannetaan puvun ja frakin päällä. Miehillä nauha laskeutuu oikealta olkapäältä rinnan ylitse
vasemmalle. Naisilla nauha laskeutuu vasemmalta oikealle. Nauha solmitaan vyötärön kohdalta löysälle
solmulle ja päät roikkuvat vapaasti. Airutnauha ei saa levätä paljaalla iholla.
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Airutnauhaa ei käytetä kuntanauhan, kansallispuvun eikä virkapuvun kanssa.

5 § MUIDEN NAUHOJEN KÄYTTÖ
Opiskelijakunnan kuntanauhan kanssa saa käyttää muita kunta- tai akateemisia järjestönauhoja. Nauhoja
saa kantaa kerralla yhteensä korkeintaan kolmea.
Opiskelijakunnan kuntanauhaa kannetaan ylimpänä opiskelijakuntaa edustettaessa ja opiskelijakunnan
tilaisuuksissa.

IV LUKU OPISKELIJAKUNNAN MERKEISTÄ
6 § OPISKELIJAKUNNAN MERKIT
Opiskelijakunnalla on opiskelijakuntamerkki, edustusmerkki ja ansiomerkki. Ansiomerkkiä käsitellään
luvussa 5.
Käytöstä poistettuja merkkejä saa käyttää merkinsaajan eliniän.

7 § OPISKELIJAKUNTAMERKKI
Opiskelijakuntamerkki on stanssattu metallinen pinssi, joka on muodoltaan suorakulmainen
opiskelijakunnan logo. Merkin korkeus on 6 mm ja leveys 20 mm.
Opiskelijakuntamerkki luovutetaan opiskelijakunnan luottamustehtäviin nimitetyille jäsenille heidän
ensimmäisen toimikautensa alussa.
Kaikilla opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus lunastaa opiskelijakuntamerkki.

7.1 § OPISKELIJAKUNTAMERKIN KÄYTTÖ
Opiskelijakunnan luottamustoimiin nimitetyt jäsenet voivat käyttää opiskelijakuntamerkkiä kaikissa
tilaisuuksissa edustaessaan opiskelijakuntaa.
Opiskelijakuntamerkkiä ei käytetä kuntanauhassa.

8 § EDUSTUSMERKKI
Opiskelijakunnan edustusmerkki on pyöreä antiikkihopeanvärinen pinssi, joka on halkaisijaltaan 16 mm
sisältäen opiskelijakunnan L- ja G-kirjaimet sekä opiskelijakunnan lyhyen nimen.
Edustusmerkin luovuttaa opiskelijakunnan toiminnanjohtaja, kun hallituksen tai puheenjohtajiston jäsen tai
opiskelijakunnan työntekijä aloittaa tehtävässään. Edustusmerkki on henkilökohtainen.

8.1 § EDUSTUSMERKIN KÄYTTÖ
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Opiskelijakunnan hallitus, puheenjohtajisto ja opiskelijakunnan työntekijät käyttävät edustusmerkkiä
kaikissa tilaisuuksissa edustaessaan opiskelijakuntaa. Merkkiä käytetään vasemman rintataskun päällä tai
vasemmassa puvun miehustassa.
Akateemisissa juhlatilaisuuksissa edustusmerkkiä käytetään toimikauden aikana kuntanauhassa.
Toimikauden jälkeen merkkiä käytetään vasemman rintataskun päällä tai vasemmassa puvun miehustassa.
Mikäli ansioituneella jäsenellä on myös kultainen ja/tai hopeinen ansiomerkki, edustusmerkkiä ei käytetä sen
kanssa yhdessä.

V LUKU OPISKELIJAKUNNAN HUOMIONOSOITUKSISTA
9 § OPISKELIJAKUNNAN HUOMIONOSOITUKSET
Opiskelijakunta osoittaa huomiota ansiokkaasta luottamustoiminnasta. Huomionosoituksia ovat
kunniadiplomi, hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä kunniajäsenyys.

10 § OPISKELIJAKUNNAN KUNNIADIPLOMI
Opiskelijakunta palkitsee ansioituneita henkilöitä tai yhteisöjä kunniadiplomilla. Kunniadiplomi luovutetaan
myös muiden huomionosoitusten yhteydessä huomionosoituksen saajalle.
Opiskelijakunnan kunniadiplomi on 297 mm korkea ja 210 mm leveä paperimuodossa jaettava
huomionosoitus. Kunniadiplomi määritellään opiskelijakunnan graafisessa ohjeessa.

10.1 § KUNNIADIPLOMIN MYÖNTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Opiskelijakunnan hallitus myöntää kunniadiplomin ansiomerkkityöryhmän esityksestä yksinkertaisella
enemmistöllä tai hallituksen jäsenen esityksestä yksimielisellä päätöksellä.
Opiskelijakunta luovuttaa kunniadiplomin yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt
opiskelijakunnan toimintaa ja/tai ollut merkittävässä roolissa opiskelijakunnan toiminnan kehittämisessä.
Kunniadiplomi luovutetaan vuosijuhlan yhteydessä. Kunniadiplomin kanssa ei luovuteta tätä
merkkiohjesääntöä.

11 § HOPEINEN ANSIOMERKKI
Hopeinen ansiomerkki on pyöreä hopeoitu merkki, jonka halkaisija on 15 mm. Merkkiin on hiekkapuhallettu
opiskelijakunnan logosta L- ja G-kirjaimet, sekä opiskelijakunnan lyhyt nimi.

11.1 § HOPEISEN ANSIOMERKIN MYÖNTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Hopeisen ansiomerkin myöntää opiskelijakunnan hallitus ansiomerkkityöryhmän esityksestä yksinkertaisella
enemmistöllä tai hallituksen jäsenen esityksestä yksimielisellä päätöksellä.
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Opiskelijakunta myöntää ansiomerkin ansiokkaasta luottamustoiminnasta opiskelijakunnan jäsenelle tai
alumnille, joka on edistänyt opiskelijakunnan toimintaa ja/tai ollut merkittävässä roolissa opiskelijakunnan
toiminnan kehittämisessä. Ansiomerkki voidaan myöntää kunnianosoituksena myös opiskelijakunnan
ulkopuoliselle.
Hopeinen ansiomerkki luovutetaan opiskelijakunnan vuosijuhlassa opiskelijakunnan kuntanauhan,
kunniadiplomin ja tämän merkkiohjesäännön kanssa.

12 § KULTAINEN ANSIOMERKKI
Kultainen ansiomerkki on pyöreä kullattu merkki, jonka halkaisija on 15 mm. Merkkiin on hiekkapuhallettu
opiskelijakunnan logosta L- ja G-kirjaimet, sekä opiskelijakunnan lyhyt nimi.

12.1 § KULTAISEN ANSIOMERKIN MYÖNTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Kultaisen ansiomerkin myöntää opiskelijakunnan edustajisto ansiomerkkityöryhmän esityksestä
yksinkertaisella enemmistöllä tai edustajiston jäsenen esityksestä yksimielisellä päätöksellä.
Opiskelijakunta luovuttaa ansiomerkin ansiokkaasta luottamustoiminnasta, joka on edistänyt
opiskelijakunnan toimintaa ja/tai ollut merkittävässä roolissa opiskelijakunnan toiminnan kehittämisessä
usean vuoden ajan. Ansiomerkki voidaan myöntää kunnianosoituksena myös opiskelijakunnan
ulkopuoliselle.
Ansiomerkit luovutetaan opiskelijakunnan vuosijuhlassa opiskelijakunnan kuntanauhan, kunniadiplomin ja
tämän merkkiohjesäännön kanssa.

13 § ANSIOMERKKIEN KÄYTTÖ
Juhlatilaisuuksissa ansiomerkkiä kannetaan opiskelijakunnan kuntanauhassa. Ansiomerkkiä voi käyttää
juhlallisissa tilaisuuksissa myös vasemmassa takinkäänteessä tai puvun vasemmassa miehustassa.
Mikäli samalle henkilölle on luovutettu useita ansiomerkkejä, kannetaan niistä ainoastaan arvokkainta.

14 § KUNNIAJÄSENYYS
Edustajisto voi kutsua opiskelijakunnan kunniajäseneksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi
edistäneet opiskelijakunnan toimintaa ja tavoitteita. Päätös kunniajäsenen hyväksymisestä tehdään
edustajiston kokouksessa yksimielisellä päätöksellä.
Kunniajäseneksi kutsuminen tapahtuu vuosijuhlassa. Kunniajäsenelle luovutetaan kunniadiplomi.

15 § ESTEELLISYYS
Myöntävän tahon jäsenelle ei voida myöntää kyseistä huomionosoitusta.

VI LUKU ANSIOMERKKITYÖRYHMÄSTÄ
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16 § ANSIOMERKKITYÖRYHMÄ
Ansiomerkkityöryhmä toteuttaa opiskelijakunnan huomionosoitusten haun ja puoltaa perustelluiksi
katsomiaan hakemuksia opiskelijakunnan hallitukselle ja edustajistolle.
Ansiomerkkityöryhmä muodostuu kuudesta opiskelijakunnan hallituksen nimeämästä jäsenestä, jotka
valitaan opiskelijakunnan alumnien ja jäsenistön joukosta. Ansiomerkkityöryhmä valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja on ansiomerkkityöryhmän sihteeri. Toiminnanjohtajan
ollessa estynyt, työryhmä valitsee sihteerin keskuudestaan.

16.1 § KOOLLEKUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ansiomerkkityöryhmän puheenjohtaja kutsuu työryhmän koolle vähintään kolme (3) arkipäivää ennen
kokousta.
Ansiomerkkityöryhmä on päätösvaltainen, kun työryhmän puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä
on paikalla.

16.2 § HUOMIONOSOITUSTEN HAKEMINEN
Ansiomerkkityöryhmälle osoitetut hakemukset huomionosoituksista tehdään virallisena hakuaikana
työryhmän vahvistamalla hakukaavakkeella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi mitä huomionosoitusta haetaan,
kenelle huomionosoitusta haetaan ja perusteet huomionosoituksen myöntämiselle.
Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa, mutta voidakseen tulla käsitellyksi sen taakse on kerättävä viisi
opiskelijakunnan jäsentä. Henkilö, jolle merkkiä haetaan, ei voi toimia hakemuksen puoltajana.
Haku avataan vuosittain viimeistään lokakuun ensimmäisellä viikolla.

16.3 § HUOMIONOSOITUSTEN PUOLTAMINEN JA HYLKÄÄMINEN
Työryhmä käsittelee kunkin hakemuksen yksitellen ja päättää niiden puoltamisesta yksinkertaisella
enemmistöllä.
Mikäli työryhmä katsoo, että hakemuksen ansiot eivät riitä haettavaan merkkiin, työryhmä voi yksimielisellä
päätöksellä myöntää henkilölle myös haettavaa merkkiä alemman merkin.
Työryhmällä on oikeus nostaa käsittelyyn vuosittain korkeintaan kolme hakemusta, jossa hakijana on
työryhmän jäsen. Tällainen hakemus ei voi koskea kuitenkaan kultaista ansiomerkkiä tai kunniajäsenyyttä, ja
tullakseen hyväksytyksi työryhmän ehdotukseksi hallitukselle tai edustajistolle työryhmän täytyy puoltaa sitä
yksimielisesti.

VII LUKU ERITYISISTÄ MÄÄRÄYKSISTÄ
17 § HUOMIONOSOITUSTEN DOKUMENTOINTI JA SÄILÖMINEN
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Toiminnanjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt hallituksen puheenjohtajan, on pidettävä kirjaa luvuissa IV ja
V mainituista huomionosoituksista sekä niiden luovutuksesta.
Toiminnanjohtaja vastaa kaikista tässä ohjesäännössä määriteltyjen tunnusten asianmukaisesta
säilytyksestä.

18 § OHJESÄÄNNÖN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN
Tämä ohjesääntö korvaa edustajiston 9.11.2016 hyväksymän merkkiohjesäännön ja on voimassa toistaiseksi.
Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää opiskelijakunnan edustajisto yksinkertaisella äänten
enemmistöllä.
Hyväksytty edustajiston kokouksessa 30.10.2018
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