
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 1 

HUOMIONOSOITUSOHJESÄÄNTÖ 2 

I Ylioppilaskunnan tunnus 3 

1 § Ylioppilaskunnan tunnus on hopeareunaisen tasasivuisen purppuranvärisen kolmion rajaama 4 

hopeinen kolmipyörre. Tunnuksesta määrätään tarkemmin edustajiston kokouksessaan 9/2011 5 

(14.12.2011) tekemässä päätöksessä. 6 

II Ansio- ja kunniamerkit 7 

2 § Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ansio- ja kunniamerkit pohjautuvat ylioppilaskunnan tunnukseen. 8 

3 § Ylioppilaskunnalla on käytössä yhteisömerkki, ansiomerkki ja kunniamerkki sekä lisäksi 9 

sankaritunnus. 10 

4 § Ylioppilaskunnan ansio- tai kunniamerkkejä voi kantaa kerrallaan vain yhtä. 11 

5 § Ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus 12 

huomionosoitustyöryhmän esityksestä. 13 

6 § Hallitus valitsee huomionosoitustyöryhmän jäsenet. 14 

7 § Esitysoikeus on kaikilla ylioppilaskunnan entisillä ja nykyisillä jäsenillä sekä työntekijöillä. Esitykset 15 

osoitetaan huomionosoitustyöryhmälle. 16 

8 § Ansio- ja kunniamerkit luovutetaan saajille juhlavassa ja mieleenpainuvassa tilaisuudessa. 17 

9 § Ansio- ja kunniamerkkejä voidaan jakaa vuodessa seuraavasti: yhteisömerkkejä 15-20 kappaletta, 18 

ansiomerkkejä 4-10 kappaletta ja kunniamerkkejä korkeintaan kolmekappaletta. Hallitus voi 19 

poiketa ohjeellisesta määrästä huomionosoitustyöryhmän suosituksesta tai jos poikkeukselle on 20 

painavat perusteet. 21 

III Myöntämisperusteet 22 

10 § Merkkejä myönnetään aktiivisesta toiminnasta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja sen päämäärien 23 

hyväksi. 24 

11 § Merkki voidaan myöntää ylioppilaskunnan nykyiselle tai entiselle jäsenelle ja työntekijälle. 25 

12 § Merkkejä ei jaeta automaattisesti viran tai luottamustoimen perusteella. 26 

13 § Yhteisömerkki jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti ylioppilaskunnassa ja 27 

toiminnallaan edistänyt ylioppilaskunnan tavoitteita.  28 

14 § Ansiomerkki jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on toiminut pitkään ja laaja-alaisesti 29 

ylioppilaskunnassa. 30 

15 § Kunniamerkki jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on erityisen pitkäkestoisesti, aktiivisesti ja laaja-31 

alaisesti toiminut ylioppilaskunnan hyväksi ja edistänyt ylioppilaskunnan päämääriä. 32 

16 § Työntekijöihin sovelletaan myöntämisperusteita siten, että pitkäkestoinen työsuhde tai oman 33 

tehtävänsä hoitaminen eivät ole automaattisesti merkkiin oikeuttavia tekijöitä.  34 

IV Sankaritunnus 35 

17 § Ylioppilaskunta voi myöntää sankaritunnuksen ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle. 36 

18 § Sankaritunnus voidaan myöntää entiselle tai nykyiselle jäsenelle tai työntekijälle sekä 37 

ylioppilaskunnan piirissä toimivalle yhteisölle tai vapaammalle kokoonpanolle. 38 

19 § Sankaritunnus myönnetään ylioppilaskunnan ja sen jäsenten elämään vaikuttaneesta yksittäisestä 39 

teosta tai hankkeesta, tai niiden muodostamasta sarjasta. 40 

20 § Sankaritunnus jaetaan juhlavassa tilaisuudessa. 41 

21 § Sankaritunnus noudattaa muodoltaan ylioppilaskunnan muiden ansio- ja kunniamerkkien piirteitä 42 

ja siinä on esiinnyttävä ylioppilaskunnan tunnus. 43 



22 § Ylioppilaskunta voi myöntää korkeintaan kaksi sankaritunnusta vuodessa. Hallitus voi poiketa 44 

ohjeellisesta määrästä huomionosoitustyöryhmän suosituksesta tai jos poikkeukselle on painavat 45 

perusteet. 46 

23 § Jos sama henkilö palkitaan sankaritunnuksella vähintään viisi (5) kertaa, voidaan hänestä käyttää 47 

arvonimeä Supersankari. 48 

V Huomionosoitukset 49 

24 § Ylioppilaskunnan huomionosoituksia ovat nauhankäyttöoikeus sekä pienoislippu. 50 

25 § Pienoislippu jalustoineen voidaan hallituksen päätöksellä myöntää henkilölle tai yhteisöllä, joka on 51 

toiminnallaan edesauttanut ylioppilaskunnan pyrkimyksiä. Pienoislippu voidaan myöntää myös 52 

ylioppilaskuntaan kuulumattomalle henkilölle tai yhteisölle. 53 

26 § Ylioppilaskunnan purppura-hopeisen nauhan myöntäminen huomionosoituksena tapahtuu 54 

nauhaohjesäännön edellyttämällä tavalla hallituksen päätöksestä. 55 

27 § Pienoislippu ja ylioppilaskunnan nauha pyritään luovuttamaan huomionosoituksen saajalle 56 

mahdollisimman juhlavassa tilanteessa. 57 

Tämä ohjesääntö on hyväksytty AYY:n edustajiston kokouksessa 5/2018 (22.3.2018). 58 


