
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 1 

OHJESÄÄNTÖ Polyteekkarimuseon reglementit – Polytekarmuséets reglementer 2015 2 

1 § NIMI JA TAUSTA 3 

Polyteekkarimuseo on perustettu 1958 keräämään, tallettamaan ja esittelemään 4 

suomalaisten polyteekkareiden kulttuuria ja perinteitä. 5 

Museon viralliset nimet ovat suomeksi Polyteekkarimuseo ja ruotsiksi Polytekarmuséet. 6 

Museon englanninkielinen nimi on Polytechnical Students’ Museum, jota käytetään 7 

suomen- tai ruotsinkielisen nimen rinnalla tilanteen mukaan. Polyteekkarimuseon 8 

käyttönimenä on vakiintunut Teekkarimuseo. 9 

Polyteekkarimuseon omistaa ja sitä ylläpitää Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. 10 

2 § TARKOITUS 11 

Polyteekkarimuseon tarkoitus on järjestelmällisesti kerätä, tallentaa, säilyttää ja esitellä 12 

opiskelijakulttuurin historiaa esineiden ja perimätiedon muodossa. 13 

Polyteekkarimuseon keskeisimpiä tehtäviä on tutustuttaa uusia opiskelijoita teekkari- ja 14 

muuhun opiskelijakulttuuriin. 15 

Polyteekkarimuseo esittelee teekkari- ja muuta opiskelijakulttuuria kaikille kiinnostuneille 16 

osallistuen mm. Espoon kaupungin, Uudenmaan maakuntamuseon, Aalto-yliopiston ja 17 

muiden sidosryhmien tapahtumiin sekä tarjoamalla koululaisille ja muiden oppilaitoksien 18 

opiskelijoille vierailumahdollisuuksia. 19 

3 § TOIMINTATAVAT 20 

Polyteekkarimuseo noudattaa toiminnassaan hyviä museokäytänteitä sekä eettisiä ohjeita, 21 

joihin museo on sitoutunut liittyessään Unescon alaisen International Council of 22 

Museums’in jäseneksi. 23 

4 § KOKOELMAT 24 

Polyteekkarimuseon kokoelmia täydennetään saaduilla lahjoituksilla sekä järjestelmällisillä 25 

hankinnoilla ylioppilaskunnan resurssien puitteissa. 26 

Museon saamia lahjoituksia säilytetään Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan arkistossa 27 

lahjoitukselle parhaiten soveltuvassa alakokoelmassa. 28 

Polyteekkarimuseo ei luovuta tai myy eteenpäin kokoelmiaan tai saamiaan lahjoituksia. 29 

Polyteekkarimuseo toimii pääsääntöisesti omissa tiloissaan, mutta voi myös lainata 30 

aineistoa ja muuta materiaalia sekä yliopiston tiloissa että muualla järjestettäviin 31 

näyttelyihin kun aineiston turvallisuudelle asetetut vaatimukset täyttyvät. 32 

5 § MUSEON TOIMINTA JA NÄYTTELYT 33 

Polyteekkarimuseo esittelee pysyvässä näyttelyssä teekkarikulttuuria sekä muitakin 34 

ylioppilaskunnan oleellisimpia piirteitä. Pysyvää näyttelyä täydennetään vaihtuvilla 35 

näyttelyillä. 36 

Museon tiloissa voidaan järjestää sellaisia vierailevia näyttelyitä, jotka eivät häiritse 37 

museon perustoimintoja. 38 

Museo voi järjestää toimintansa ja kokoelmiensa esittelyä myös muualla kuin omissa 39 

tiloissaan. 40 

Polyteekkarimuseolla on lukukausien aikana säännölliset aukioloajat, joiden lisäksi 41 

järjestetään tilauksesta museokierroksia ja museon esittelyjä. 42 

Museon tiloissa voidaan järjestää erillisestä sopimuksesta pienimuotoisia tilaisuuksia. 43 

6 § HALLINTO 44 

Polyteekkarimuseo on vapaaehtoisten osallistumiseen perustuva museo, joka käyttää 45 

vapaaehtoisten tukena ja apuna eri alojen asiantuntijoita. 46 

Museon organisaatio koostuu museonjohtajasta, intendentistä, johtokunnasta, 47 

museojaostosta sekä opaspoolista. 48 



Virallisissa tilaisuuksissa museota edustavat intendentti, johtokunnan puheenjohtaja ja 49 

museonjohtaja yhdessä museojaoston jäsenten kanssa. 50 

Johtokunta 51 

Polyteekkarimuseolla on johtokunta, jonka tehtävänä on valvoa ja tukea museon 52 

toimintaa. Johtokunnan vastuulla on myös edistää toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja 53 

hyvien käytäntöjen noudattamista sekä toimia museonjohtajan ja intendentin apuna 54 

erityistilanteissa.  55 

Johtokunta myöntää museon huomionosoitukset. 56 

Johtokuntaan kuuluu 6 jäsentä sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä 57 

edustaja, jonka hallitus nimeää kalenterivuodeksi kerrallaan. 58 

Jäsenet edustavat mahdollisimman laajasti ammatillista osaamista ja kokemusta jollakin 59 

seuraavista alueista: museotoiminta, restaurointi ja entistäminen, museotutkimus, 60 

historian tutkimus, teekkari- tai muu opiskelijakulttuuri. Jäsenten valinnassa suositaan 61 

vahvaa ammatillista osaamista ja kokemusta. 62 

Polyteekkarimuseon johtokunnan jäsenen kausi on kolme (3) kalenterivuotta siten että 63 

joka vuosi erovuorossa on kaksi (2) jäsentä. Jäsen voi kuulua johtokuntaan kaksi kautta 64 

peräkkäin, mutta kausien kokonaismäärällä ei ole ylärajaa. 65 

Johtokunta valitsee jatkuvuuden varmistamiseksi keskuudestaan puheenjohtajan, jonka 66 

kausi on kaksi (2) vuotta. Johtokunnan puheenjohtajana voi toimia korkeintaan kaksi (2) 67 

kautta peräkkäin. 68 

Johtokunta esittää uusia johtokunnan jäseniä varmistettuaan että johtokunnan 69 

ammatillinen osaaminen säilyy tasapainoisena ja kattaa museon toiminnassa tarvittavat 70 

oleelliset osa-alueet. Ylioppilaskunnan hallitus nimittää johtokunnan uudet jäsenet ja 71 

vahvistaa johtokunnan kokoonpanon vuosittain. 72 

Intendentti 73 

Museojaostoa johtaa intendentti. Intendentin vastuulla on lisäksi museon kunnon ylläpito, 74 

vierailuiden isännöinti, säännöllisten aukioloaikojen organisointi sekä museojaoston 75 

puheenjohtajana toimiminen ja museon edustaminen sekä ylioppilaskunnassa että 76 

ulospäin. 77 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus nimittää intendentin hallituksen museosta 78 

vastaavan jäsenen esityksestä. Valintaa valmistelevat yhdessä museovastaavan kanssa 79 

museonjohtaja sekä virassa oleva intendentti. 80 

Intendentti valitaan tehtäväänsä kalenterivuodeksi. Erityistilanteissa voidaan valita kaksi 81 

(2) intendenttiä. Poikkeustilanteessa intendentti voidaan valita toiselle kaudelle 82 

perustellusta syystä. 83 

Tilanteessa, jossa intendenttejä on kaksi (2), sovelletaan kaikkia tämän ohjesäännön 84 

intendenttiä koskevia kohtia molempiin. 85 

Museojaosto 86 

Vapaaehtoisista koostuvan museojaoston vastuulla on hoitaa museon perustoimintaa, 87 

ylläpitoa ja kunnostusta, tilaisuuksien isännöintiä, uusien tapahtumien suunnittelua ja 88 

järjestämistä sekä museon säännöllisinä aukioloaikoina museon esittelyä vieraille. 89 

Museojaostolainen voi toimia myös oppaana. 90 

Museojaosto kokoontuu vähintään kerran kuussa lukukausien aikana. 91 

Museojaoston jäseneksi voi hakea ympäri vuoden. Jäseniksi voivat hakea kaikki 92 

ylioppilaskunnan jäsenet sekä työntekijät. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen uusi jäsen 93 

lasketaan jaoston jäseneksi seuraavan kalenterikuukauden alusta. 94 

Uudet jäsenet hyväksyy Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus museonjohtajan 95 

esityksestä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus voi intendentin ja museonjohtajan 96 

esityksestä erottaa museojaoston tai opaspoolin jäsenen. 97 

Jäsenen kausi museojaostossa on 36 kuukautta. Kauden päätyttyä jäsen voi hakea yhdelle 98 

uudelle kaudelle. Jäsenen valmistuessa kesken kautensa voi hän jatkaa jäsenenä kautensa 99 

loppuun niin halutessaan. 100 



Museojaoston jäsenyyteen voidaan myöntää vaihto-opiskelun tai vastaavan esteen 101 

mittainen tauko, jonka jälkeen jäsenyys jatkuu normaalisti. 102 

Jäsen voi halutessaan erota museojaostosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti intendentille, 103 

museonjohtajalle sekä ylioppilaskunnan hallituksen museovastaavalle. 104 

Museonjohtaja 105 

Museon hallinnosta, kokoelmista ja lahjoituksista vastaa museonjohtaja, joka toimii 106 

tiiviissä yhteistyössä intendentin ja museojaoston sekä opaspoolin kanssa. Museonjohtaja 107 

osallistuu vaihtuvien näyttelyiden ja tapahtumien suunnitteluun sekä vastaa museojaoston 108 

riittävästä osaamistasosta ja eettisestä toiminnasta. 109 

Polyteekkarimuseon museonjohtaja kuuluu ylioppilaskunnan aatteellisen toiminnan 110 

henkilöstöön. 111 

Opaspooli 112 

Opaspooli on Polyteekkarimuseon yhteydessä toimiva itsenäinen ryhmä, jonka jäsenet 113 

ovat Polyteekkarimuseon oppaan pätevyyden saavuttaneita tai koulutettavina olevia 114 

henkilöitä, jotka huolehtivat museojaoston ohella museon opastetuista kierroksista ja 115 

tapahtumista. 116 

Opaspooliin voi liittyä Polyteekkarimuseon opaspätevyyden saavuttanut tai koulutettavana 117 

oleva henkilö. Opaspooliin liittymiseen riittää kirjallinen viesti museonjohtajalle. 118 

Opaspooli on vapaamuotoinen ryhmä, johon kuulumisen kautta ei ole rajattu. 119 

7 § POLYTEEKKARIMUSEON TUNNUKSET 120 

Virallinen tunnus 121 

Polyteekkarimuseon virallinen tunnus on hammasrattaan päällä lepäävä M-kirjain. 122 

Virallisen tunnuksen rinnalla museo käyttää Polyteekkarimuseon perinteistä tunnusta, 123 

jossa on Polin torni ja sen alla teksti ’Polyteekkarimuseo’. 124 

Lippu 125 

Polyteekkarimuseon lipussa on tekniikanpunaisella pohjalla kultainen hammasratas, jonka 126 

päällä lepää musta M-kirjain. Museon lipusta vastaa Polyteekkarimuseon intendentti. 127 

Polyteekkarimuseo liputtaa Jämeräntaival 3 edessä olevassa tangossa museon suurten 128 

tapahtumien sekä Teekkarikylän tapahtumien aikana. 129 

Polyteekkarimuseon lippu lasketaan viimeistään kello 20.00. 130 

Polyteekkarimuseon lipulla voidaan suruliputtaa hautajaisten ja siunaustilaisuuksien aikana 131 

museonjohtajan tai museojaoston päätöksellä. 132 

Intendentin virkamerkki 133 

Polyteekkarimuseon intendentin virkamerkki on hopeinen hammasratas, jonka päällä 134 

lepää punainen M-kirjain. Hammasratas on kahdella ketjulla kiinni hopealaatassa, jossa 135 

lukee ’POLY’. Intendentti käyttää merkkiä museota edustaessaan ja luovuttaa sen 136 

seuraajalleen. 137 

Opasmerkki 138 

Polyteekkarimuseon oppaiden merkki on museon hammasratastunnus messinkisenä 139 

neulana. Samaa neulaa voivat käyttää myös Polyteekkarimuseon johtokunnan jäsenet. 140 

8 § HUOMIONOSOITUKSET 141 

Polyteekkarimuseolla on käytössä huomionosoituksia, joiden jakoperusteista ja 142 

myönnöistä päättää johtokunta kuultuaan intendenttiä ja museonjohtajaa. 143 


