
ANVISNING OM TJÄNSTETECKEN FÖR AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅRS 

PRESIDIUM OCH STYRELSE 

 

TECKNENS UTSEENDE 

1. I mitten av tecknen finns symbolen för Aalto-universitetets studentkår i studentkårens officiella 

färger, silver och purpur. 

2. Symbolen omges av en 12-kantig ram i silver. 

3. I presidiets tjänstetecken är ramens trianglar förgyllda. 

TJÄNSTETECKNEN 

1. Under sina mandatperioder använder delegationens och styrelsens ordförande ett tecken som visar 

deras ställning. 

2. Det ovannämnda tecknet fästs på studentkårens band. Tecknet för delegationens ordförande är 

dekorerat med gyllene trianglar. Det separata tecknet är inget tjänstetecken. 

3. Tecknet mäter 29 mm i diameter. 

 

4. Till festklädsel bärs tecknet runt halsen på studentkårens band. På grund av skillnader i festklädseln 

fästs tecknet på olika sätt på män och kvinnor. 

5. Kvinnornas tjänstetecken bärs på ett band som tätt följer halsen, männens bärs på ett band som 

placeras under frackens rosett. 

 

6. På tillställningar utan festklädsel bär ordförandena ett tjänstetecken där tecknet fästs i en särskild 

hållare tillverkad av studentkårens band. 

7. Hållaren bärs på dräktens vänstra sida. Männen fäster den i jackans fåll och kvinnorna på 

motsvarande plats så att märket inte vilar på bröstet eller åker upp på axeln. 

8. Hållaren kräver saklig klädsel.  

 

9. På mera informella tillställningar kan det märke med en diameter på 20 mm som alla presidie- och 

styrelsemedlemmar bär användas som tjänstetecken. 

 

10. Som det mest informella tecknet använder även ordförandena studentkårens nål. 

 

PRESIDIETS OCH STYRELSENS TECKEN 

11. De personer som tillhör studentkårens delegationspresidium och styrelse bär presidiets/styrelsens 

tjänstetecken. 

12.  Tecknet mäter 20 mm i diameter. 

13. Trianglarna på presidiets tecken är förgyllda. 

14. Under sin mandatperiod bär presidiet och styrelsen märket fäst på sina kläder. 

15. Tecknet fästs på vänster sida, männens i jackfållen och kvinnornas på motsvarande plats. 

16. Tecknet förutsätter saklig klädsel. På informella tillställningar bärs studentkårens nål. 



17. Det sittande presidiet och styrelsen får inte bära märket fäst vid studentkårens band eller vid en 

rosett tillverkad av bandet.  

18. Ordförandena kan använda tecknet i stället för sina officiella tjänstetecken när tillställningens 

karaktär kräver detta. 

TIDIGARE PRESIDIER OCH STYRELSER 

19. När mandatperioden avslutats bärs tecknet på ett annat sätt. 

20. Det fästs vid studentkårens band på så sätt att det ligger framme mitt på bandet.   

21. Tecknet får fästas endast på studentkårens band. 

22. Det kan även fästas i mitten av en rosett. 

OM SAMANVÄNDNING AV TECKEN 

23. Presidiets och styrelsens tjänstetecken kan användas samtidigt om anvisningarna följs. Således bär 

en före detta styrelsemedlem som är medlem av presidiet tecknet för en tidigare styrelsemedlem 

på bandet såsom föreskrivs, medan delegationspresidiets tecken under mandatperioden bärs på 

kläderna. 

24. Presidiets och styrelsens tecken kan användas tillsammans med studentkårens utmärkelser på 

bandet på så sätt att förtjänst-och hederstecknet sitter högst uppe, följt av presidiets tecken och 

lägst ner styrelsens tecken. 

25. På en rosett kan endast ett tecken fästas, och det är inte önskvärt att samtidigt bära mer än en 

rosett tillverkad av studentkårens band. 


