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Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
ANSIOMERKKIOHJESÄÄNTÖ
1§ Hallintovalta ja voimaantulo
Tämä ohjesääntö on lisäyksenä ja täsmennyksenä OSAKOn varsinaisille säännöille. Ohjesääntö käsittelee
opiskelijakunnan tunnuksia ja ansiomerkkejä. Tämä ohjesääntö astuu voimaan, kun se on hyväksytty
edustajiston kokouksessa vähintään yksinkertaisella enemmistöllä.
Opiskelijakunnan hallitus vastaa tämän ohjesäännön noudattamisesta, merkeistä ja mallikappaleesta. Hallitus
ylläpitää luetteloa henkilöistä, joille tunnuksia on myönnetty.
2§ Tunnus
Opiskelijakunnan tunnus on tyylitelty O-kirjain, joka samalla symboloi opinpyörää. Tunnus on esitetty liitteessä
1. Tunnuksesta käytetään nimeä Opinpyörä. Värillisissä yhteyksissä symboli esitetään purppuran värisenä ja
mustavalkoisessa joko mustana tai harmaansävyisenä.
Opiskelijakunnan hallitus päättää tunnuksen käyttämisestä.
3§ Nauha
Opiskelijakunnan nauhassa on kaksi kapeaa violettia raitaa, joiden välissä on oranssi leveä raita. Nauhan
leveys on 23 mm ja violettien raitojen 6 mm.
Opiskelijakunnan nauhaa on oikeutettu kantamaan jokainen opiskelijakunnan jäsen.
Kunniamerkkiä kannetaan opiskelijakunnan leveässä nauhassa. Nauhaa käyttää myös opiskelijakunnan
puheenjohtaja tunnusmerkkinään. Nauhan leveys on 45 mm ja violettien raitojen 12 mm.
4§ Nauhojen käyttö
Miehet kantavat opiskelijakunnan nauhaa oikealta olkapäältä vasemmalle puolelle laskeutuen. Naiset kantavat
nauhaa vasemmalta olkapäältä oikealle laskeutuen, paitsi juhlavissa tilaisuuksissa ruusukkeena vasemman
rinnan päällä.
Opiskelijakunnan nauhaa kannetaan ennen yhdistysten nauhaa.
5§ Akateemiset kunniamerkit
Opiskelijakunnalla on kunniamerkki ja I lk:n, II lk:n ja III lk:n ansiomerkit. Tunnukset myönnetään
pääsääntöisesti opiskelijakunnan syyskokouksessa tai muussa riittävän arvokkaassa tilaisuudessa kuten
vuosijuhlissa.
Ansiomerkkien myöntämisestä päättää opiskelijakunnan hallitus ja kunniamerkin myöntämisestä päättää
edustajisto.
6§ Ansiomerkin hakeminen
Opiskelijakunnan jäsen on oikeutettu esittämään hallituksen päätettäväksi ansiomerkkiä sen ansaitsevalle
henkilölle kirjallisesti perusteluineen viimeistään 14 vrk ennen opiskelijakunnan kevät- tai syyskokousta.
7§ Kunniamerkki ja myöntämisperusteet
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Kunniamerkki on 40 mm korkea kultainen Opinpyörä.
Kunniamerkki voidaan antaa kunnian- tai kiitollisuudenosoituksena opiskelijakunnan tai sen päämäärien
hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta, oman tavallisen työpanoksen huomattavasti ylittävästä työstä. Itse
tarkoituksena kunniamerkin on olla harvinainen ja innostava.
OSAKOn kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin.
8§ I lk:n ansiomerkki ja myöntämisperusteet
I lk:n ansiomerkki on 25 mm korkea kultainen Opinpyörä.
I lk:n ansiomerkki voidaan antaa opiskelijakunnan nykyiselle tai entiselle jäsenelle tai opiskelijakuntaa lähellä
olevalle henkilölle tunnustuksena opiskelijakunnan tai sen päämäärien hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta
työstä.
9§ II lk:n ansiomerkki ja myöntämisperusteet
II lk:n ansiomerkki on 25 mm korkea hopeinen Opinpyörä.
II lk:n ansiomerkki voidaan antaa tunnustuksena opiskelijakunnan toimintaan ansiokkaalla tavalla
osallistuneelle henkilölle tai erityisen aktiivisesta III lk:n ansiomerkkiin oikeuttavasta toiminnasta.
10§ III lk:n ansiomerkki ja myöntämisperusteet
III lk:n ansiomerkki on 25 mm korkea pronssinen Opinpyörä.
III lk:n ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta opiskelijakunnan tai
opiskelijakunnan tarkoitusperään liittyvässä toiminnassa.
Henkilö on oikeutettu III lk:n ansiomerkkiin toimittuaan opiskelijakunnan hallituksessa tai vastaavassa
toimessa vähintään yhden vuoden.
III lk:n ansiomerkki toimii opiskelijakunnan hallituksen jäsenten ja edustajiston puheenjohtajiston virkamerkkinä
toimintavuoden aikana.
11§ Ansiomerkkien kantaminen
Miehet kantavat merkkejä rinnassaan vasemman taskun yläpuolella. Naiset kantavat merkkejä vasemmassa
rintapielessä, opiskelijakunnan tai yhdistysten ruusukkeen yläpuolella.
12§ Kunniakirja
Kunniakirja annetaan huomattavan kiitollisuuden, tunnustuksen tai ystävyyden osoituksena opiskelijakunnan
jäsenelle, ulkopuoliselle henkilölle, yhteistyökumppanille tai yhteisölle.
13§ Ohjesäännön muuttaminen
Tämä ohjesääntö voidaan muuttaa opiskelijakunnan edustajiston päätöksellä 2/3 osan määräenemmistöllä.
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