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MERKKIOHJESÄÄNTÖ
1§

Yleistä
Vaasan

ammattikorkeakoulun

opiskelijakunnan

(myöhemmin

VAMOK)

opiskelijakuntanauhan

käyttöoikeutta ja tapaa sekä kunnia ja ansiomerkkejä määriteltäessä noudatetaan tätä ohjesääntöä.
2§

Opiskelijakuntanauha
Opiskelijakunnan

jäsenyyden

merkkinä

kaikilla

jäsenillä

on

oikeus

kantaa

Vaasan

ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kuntanauhaa opiskelijakuntaansa edustettaessa. Hallitus voi
myöntää

kuntanauhan huomionosoituksena VAMOKin

ulkopuolisille

henkilöille käytettäväksi

akateemisissa tilaisuuksissa.
Opiskelijakuntanauhan pääväri on sama kuin Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan väri eli
fuksia. Nauhan leveys on 30 millimetriä, jossa keskellä on pinkki raita ja molemmissa reunoissa musta ja
valkoinen tehosteväriraita. Raitojen järjestys ja koko on seuraava: 5,5 mm leveä musta raita, 1 mm leveä
valkoinen raita, 17 mm leveä fuksian värinen raita, 1 mm leveä valkoinen raita ja 5,5 mm leveä musta
raita.
Opiskelijakunnan jäsenet kantavat kuntanauhaa akateemisissa tilaisuuksissa tumman puvun tai
juhlapuvun kanssa. Miehillä kuntanauha laskeutuu frakin alla oikealta olkapäältä rinnan yli alas
vasemmalle vyötärölle. Tumman puvun kanssa kuntanauha kulkee solmion päältä. Halutessaan
miehet voivat tumman puvun kanssa myös asetella opiskelijakuntanauhan takin liperiin. Naisilla
kuntanauha laskeutuu vasemmalta olkapäältä oikealle alas puvun päältä. Kuntanauhaa ei tule kantaa
siten, että se koskettaa paljasta ihoa, joten naiset voivat puvusta johtuen kantaa kuntanauhaa
myös ruusukkeena puvun vasemmassa miehustassa.
Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kuntanauhan lisäksi voidaan kantaa myös
muita

kuntanauhoja,

Vaasan

ammattikorkeakoulun

opiskelijakunnan

tilaisuuksissa

Vaasan

ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kuntanauhaa kannetaan kuitenkin aina ylimpänä.
Vaasan

ammattikorkeakoulusta

valmistuneet

VAMOKin

jäsenet

voivat
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valmistumisensa jälkeen.

3§

Opiskelijakuntamerkki
Opiskelijakuntamerkki perustuu VAMOKin liikemerkkiin. Se on väriltään hopeinen.
Opiskelijakuntamerkkiä voivat käyttää kaikki VAMOKin hallituksen jäsenet ja opiskelijakunnan
työntekijät edustaessaan VAMOKia. Opiskelijakuntamerkkiä voi käyttää myös muissa kuin akateemisissa
tilaisuuksisssa. Opiskelijakuntamerkkiä käytettäessä on muistettava käyttäytyä asiallisesti.
Juhlatilaisuuksissa opiskelijakuntamerkkiä kannetaan kuntanauhassa tai vasemmassa rintapielessä. Mikäli
ansioituneella jäsenellä on myös kultainen ja/tai hopeinen ansiomerkki, sitä kannetaan samassa nauhassa
kultaisen ja/tai hopeisen merkin yläpuolella.
Opiskelijakuntamerkki

on

vastaanottajalleen

maksuton.

Merkin

luovuttaa

opiskelijakunnan

toiminnanjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kun hallituksen jäsen tai työntekijä aloittaa tehtävässään.
Työntekijät palauttavat opiskelijakuntamerkin toiminnanjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle, kun
eivät enää toimi tehtävässään. Hallituksen jäsenet saavat käyttää merkkiä myös toimikauden päättymisen
jälkeen.
4§

Huomionosoitukset
Opiskelijakunta voi myöntää ansiomerkkejä ja kunniakirjoja. Huomionosoitus voidaan myöntää
henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt VAMOKin toimintaa. Huomionosoitukset luovutetaan
VAMOKin

vuosijuhlassa

tai

muussa

soveltuvaksi

katsottavassa

tilaisuudessa.

Myönnetyistä

huomionosoituksista pidetään luetteloa.
4.1§

Ansiomerkit

Opiskelijakunnalla on hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Ansiomerkit perustuvat VAMOKin
liikemerkkiin.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan tai merkittävällä
teoillaan edistänyt opiskelijakunnan pyrkimyksiä tai asemaa.
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Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan tai erityisen
merkittävällä teoillaan edistänyt huomattavasti opiskelijakunnan pyrkimyksiä tai asemaa.
Ansiomerkki on vastaanottajalleen maksuton.
4.2§

Kunniakirja

Kunniakirja voidaan myöntää yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan tai merkittävällä
teollaan edistänyt Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden pyrkimyksiä tai asemaa.
Kunniakirja voidaan myöntää myös opiskelijakunnan toimintaan muutoin merkittävästi
vaikuttaville suomalaisille tai ulkomaisille yhteisöille tai henkilöille.
4.3§

Myöntäminen

Huomionosoitusta on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomus tulee toimittaa opiskelijakunnan
hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen suunniteltua luovutuspäivää.
Huomionosoitusten hakuajasta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen
hakuajan päättymistä. Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt kuvaus saajan toiminnasta
tai teosta VAMOKin hyväksi. Huomionosoitus voidaan myöntää myös hallituksen aloitteesta.
Huomionosoitusten myöntämisestä päättää VAMOKin edustajisto hallituksen esityksestä.
4.4§

Käyttö

Ansiomerkkiä käytetään vain tummassa puvussa tai juhlapuvussa. Miehet kantavat ansiomerkkiä
rintataskun päällä, takinkäänteessä tai opiskelijakuntanauhaan kiinnitettynä. Naiset kiinnittävät
ansiomerkin pukunsa vasempaan rintamukseen tai opiskelijakuntanauhaan. Ansiomerkkien kanssa
ei käytetä taskuliinaa.
5§

Voimassaolo ja muuttaminen
Tämä ohjesääntö on hyväksytty 31.8.2016 ja se on voimassa toistaiseksi. Tämän ohjesäännön
muuttamisesta päättää Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallitus.
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