
AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN 

PUHEENJOHTAJISTON JA HALLITUKSEN VIRKAMERKKIOHJESÄÄNTÖ 

 

TUNNUSMERKKIEN ULKOASU 

1. Merkkien keskiosan muodostaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan tunnus, jonka väreinä ovat 

ylioppilaskunnan viralliset värit hopea ja purppura. 

2. Tunnusta ympäröi 12-kulmainen hopeinen kehä. 

3. Puheenjohtajiston merkeissä kehän kolmiot on kullattu. 

VIRKAMERKIT 

1. Edustajiston ja hallituksen puheenjohtajalla on virkakautensa ajan käytössä asemaa osoittava 

merkki. 

2. Ylioppilaskunnan nauhaan on kiinnitetty edellä mainittu tunnus, joka edustajiston puheenjohtajalla 

on koristettu kultaisin kolmioin. Erillinen merkki ei ole virkamerkki. 

3. Tunnuksen halkaisija on 29 mm. 

 

4. Juhlapukujen kanssa tunnusta kannetaan kaulassa ylioppilaskunnan nauhassa. Kiinnitystapa eroaa 

naisten ja miesten virkamerkissä juhlapukujen erilaisuuden vuoksi. 

5. Naisten virkamerkki kannetaan tiukasti kaulaa myötäilevässä nauhassa, miesten taas frakin rusetin 

alle sijoittuvassa nauhassa. 

 

6. Muissa kuin juhlapukutilaisuuksissa puheenjohtajat kantavat virkamerkkiä, jossa tunnus on 

kiinnitetty ylioppilaskunnan nauhasta valmistettuun erityiseen pidikkeeseen. 

7. Pidikettä kannetaan asun vasemmalla puolella, miehet kiinnittävät sen takin liepeeseen ja naiset 

vastaavalle paikalle siten että merkki ei lepää rinnan päällä tai nouse olan alueelle. 

8. Pidike edellyttää asiallista asua.  

 

9. Vapaamuotoisemmissa tilaisuuksissa tunnuksena voi käyttää 20 mm halkaisijaltaan olevaa merkkiä, 

jollaisia kantavat kaikki puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenet. 

 

10. Epävirallisimpana tunnuksena myös puheenjohtajat käyttävät ylioppilaskunnan rintamerkkiä. 

 

PUHEENJOHTAJISTON JA HALLITUKSEN MERKKI 

11. Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajistoon ja hallitukseen kuuluvilla on 

puheenjohtajiston/hallituksen tunnus. 

12.  Tunnuksen halkaisija on 20 mm. 

13. Puheenjohtajiston merkin kehän kolmiot on kullattu. 

14. Virkakautensa aikana puheenjohtajisto ja hallitus kantavat merkkiä asuun kiinnitettynä. 

15. Merkki kiinnitetään vasemmalle puolelle, miehet takin liepeeseen ja naiset vastaavalle paikalle. 

16. Merkki edellyttää vähintään asiallista asua, vapaamuotoisissa tilaisuuksissa käytetään 

ylioppilaskunnan rintaneulaa. 



17. Istuva puheenjohtajisto ja hallitus eivät saa kantaa merkkiä ylioppilaskunnan nauhaan tai siitä 

valmistettuun tavalliseen ruusukkeeseen kiinnitettynä. 

18. Puheenjohtajat voivat käyttää merkkiä virallisten virkamerkkiensä sijasta tilaisuuksissa joiden 

luonne sitä edellyttää. 

VANHAT PUHEENJOHTAJISTOT JA HALLITUKSET 

19. Kauden päätyttyä merkin kantotapa muuttuu. 

20. Merkki kiinnitetään ylioppilaskunnan nauhaan siten, että se sijaitsee nauhan keskellä edessä. 

21. Merkin saa kiinnittää ainoastaan ylioppilaskunnan nauhaan. 

22. Merkin voi kiinnittää myös ruusukkeeseen sen keskiosaan. 

MERKKIEN YHTEISKÄYTÖSTÄ 

23. Puheenjohtajiston ja hallituksen merkkejä voi käyttää yhtä aikaa ohjeita noudattaen. Täten 

edustajiston puheenjohtajistossa toimiva entinen hallituksen jäsen kantaa vanhan hallituksen 

jäsenen merkkiä säädellysti nauhassa, mutta edustajiston puheenjohtajiston merkkiä virkakauden 

ajan asuun kiinnitettynä. 

24. Puheenjohtajiston ja hallituksen merkkejä voi käyttää yhdessä ylioppilaskunnan huomionosoitusten 

kanssa siten että nauhaan kiinnitettyinä ansio- ja kunniamerkki on ylimpänä, sitä seuraa 

puheenjohtajiston merkki ja alimpana on hallituksen merkki. 

25. Ruusukkeeseen voi kiinnittää vain yhden merkin, eikä ole suotavaa kantaa kerralla useampaa kuin 

yhtä ylioppilaskunnan nauhasta tehtyä ruusuketta. 


