
 

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN 1 

OHJESÄÄNTÖ YLIOPPILASKUNNAN TUNNUKSISTA 2 

 3 

I LUKU Yleistä 4 

1 § Ylioppilaskunnan värit ja logo 5 

Ylioppilaskunnan värit ovat musta, valkoinen ja petrooli (CMYK 83–25–55–5). 6 

Ylioppilaskunnan logo on hapettavan aineen merkistä tyylitelty liekehtivä hymiö, johon 7 

voidaan yhdistää ylioppilaskunnan nimi tai lyhenne. Logo on kuvattu liitteessä 1. 8 

2 § Ylioppilaskunnan tunnukset 9 

Ylioppilaskunnan virallisia tunnuksia ovat lippu, nauha ja merkki. Tunnukset perustuvat 10 

ylioppilaskunnan väreihin ja logoon. 11 

II LUKU Lippu 12 

3 § Ylioppilaskunnan lippu 13 

Ylioppilaskunnalla on lippu, jossa esiintyvät ylioppilaskunnan logo ja värit liitteessä 2 14 

kuvatulla tavalla. Lipun koko on noin 106 cm x 150 cm. 15 

4 § Lipun käyttö 16 

Lipun käytöstä päättää hallitus. 17 

Akateemisissa kulkueissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa esiintyessään lipulla tulee 18 

olla lippuvartio, joka koostuu lipunkantajasta ja kahdesta airuesta. Lippuvartion 19 

jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan olla ylioppilaskunnan jäseniä ja kantaa 20 

tehtävänsä ajan ylioppilaslakkia. Lisäksi airuet kantavat ylioppilaskunnan airutnauhoja, 21 

jotka noudattavat samoja värejä ja mittasuhteita kuin ylioppilaskunnan nauha. 22 

III LUKU Nauha 23 

5 § Ylioppilaskunnan nauha 24 

Ylioppilaskunnalla on nauha, jossa esiintyvät ylioppilaskunnan värit liitteessä 3 25 

kuvatulla tavalla. Nauhan leveys on 30 mm. 26 

6 § Nauhan käyttöoikeus 27 

Ylioppilaskunnan nauhan käyttöoikeus on kaikilla ylioppilaskunnan nykyisillä ja 28 

entisillä jäsenillä sekä ylioppilaskunnan nykyisillä ja entisillä työntekijöillä. 29 



 

Ylioppilaskunnalla on oikeus myöntää nauhan käyttöoikeus huomionosoituksena myös 30 

henkilölle, joka ei ole ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen eikä työntekijä. 31 

Päätöksen nauhan käyttöoikeuden myöntämisestä tekee ylioppilaskunnan hallitus. 32 

7 § Nauhan käyttö 33 

Perinteisesti miehet kantavat akateemisia nauhoja oikealta olalta alas vasemmalle 34 

lantiolle ja naiset joko vasemmalta olalta alas oikealle lantiolle tai ruusukkeena puvun 35 

vasemmassa miehustassa. Taideyliopiston ylioppilaskunnan nauhaa voi kuitenkin kukin 36 

kantaa oman valintansa mukaisesti millä tahansa edellä mainituista tavoista tai muulla 37 

arvokkaalla tavalla. Nauhaa tulee kuitenkin aina kantaa siten, että paksumpi musta raita 38 

on alapuolella. 39 

Ylioppilaskunnan nauhaa käytetään akateemisissa tilaisuuksissa, joiden pukukoodi on 40 

juhlapuku, tumma puku tai arkipuku. Ylioppilaskunnan omissa tilaisuuksissa sekä 41 

edustettaessa ylioppilaskuntaa kannetaan ylioppilaskunnan nauhaa muiden nauhojen 42 

yläpuolella. 43 

IV LUKU Merkki 44 

8 § Ylioppilaskunnan merkki 45 

Ylioppilaskunnalla on merkki, jossa on kuvattuna liitteen 1 mukainen ylioppilaskunnan 46 

logo kullattuna. Merkin korkeus on 20 mm. 47 

Ylioppilaskunnan merkillä on kolme erillistä käyttötarkoitusta: rintamerkki, lakkimerkki 48 

ja ansiomerkki. 49 

9 § Rintamerkki 50 

Ylioppilaskunnan merkkiä voivat käyttää rintamerkkinä kaikki ne, joilla on myös yli-51 

oppilaskunnan nauhan käyttöoikeus. 52 

Rintamerkkiä kannetaan vasemmassa rintapielessä. Rintamerkkiä käytetään erityisesti 53 

edustettaessa ylioppilaskuntaa sellaisissa tilaisuuksissa, joihin nauhan käyttö ei sovellu. 54 

10 § Lakkimerkki 55 

Ylioppilaskunnan merkkiä voivat käyttää lakkimerkkinä ylioppilaskunnan nykyiset ja 56 

entiset jäsenet. Lisäksi ylioppilaskunnalla on oikeus myöntää lakkimerkin käyttöoikeus 57 

huomionosoituksena myös henkilölle, joka ei ole ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen 58 

jäsen. Päätöksen käyttöoikeuden myöntämisestä tekee ylioppilaskunnan hallitus. 59 

Lakkimerkkiä kannetaan ylioppilaslakissa lyyran tilalla. 60 

11 § Ansiomerkki 61 

Ylioppilaskunnan merkkiä voivat käyttää ansiomerkkinä kaikki ne, jotka ovat toimineet 62 

ylioppilaskunnan hallituksessa vähintään vuoden ajan. Hallitus voi ylioppilaskunnan 63 

vuosijuhlaa edeltävässä kokouksessaan myöntää ansiomerkin käyttöoikeuden myös 64 

muille ylioppilaskunnan nykyisille tai entisille jäsenille, nykyisille tai entisille työn-65 



 

tekijöille taikka muille henkilöille, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet ylioppilas-66 

kunnan pyrkimysten hyväksi. 67 

Ansiomerkkiä kannetaan ylioppilaskunnan nauhassa. Ansiomerkkiä käytetään aina 68 

silloin kuin ylioppilaskunnan nauhaakin. 69 

V LUKU Erinäisiä määräyksiä 70 

12 § Erinäisiä määräyksiä 71 

Ylioppilaskunnan tunnuksia ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole niiden käyttöoikeutta. 72 

13 § Ohjesäännön muuttaminen ja voimaantulo 73 

Tämän ohjesäännön muuttamisesta voidaan päättää edustajiston kokouksessa 74 

enemmistöllä läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä. 75 

Tämä ohjesääntö astuu voimaan edustajiston vahvistettua sen. 76 

Edustajisto on hyväksynyt tämän ohjesäännön kokouksessaan 5/2013 25.9.2013. 77 
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