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Conduksen hallituksen linjaus aktiivinauhojen ja 

tiedekuntajärjestön tunnuksien myöntämisestä 
      

Nauha- ja merkkiohjesäännössä määritellään Conduksen nauhojen ja merkkien 

myöntämisperusteet. Linjauksen tarkoitus on ohjeistaa näiden sääntöjen tarkempaa 

tulkintaa, jotta nauhojen ja merkkien myöntäminen olisi säännönmukaisempaa ja 

jäsenjärjestöille niiden hakeminen olisi selkeämpää. Jäsenyhdistyksillä oli 

mahdollisuus osallistua linjauksen tekemiseen puheenjohtajien tapaamisessa 

29.11.2013. Kursivoidut lainaukset ovat Conduksen Nauha- ja merkkiohjesäännöstä 

2018: https://condus.files.wordpress.com/2019/02/nauha-ja-

merkkiohjesc3a4c3a4ntc3b6-2018.pdf 

      

Conduksen nauhat ja merkit myönnetään ansiosta ja niillä on tarkoitus antaa 

tunnustusta tiedekuntamme opiskelijoiden hyväksi toimineille henkilöille. Tunnustus 

ei siis seuraa automaattisesti jostain pestistä. Nauhoja ja merkkejä myönnetään 

myös muillekin kuin opiskelijajärjestöjen hallituksissa toimineille. Hallitus rohkaisee 

siis jäsenjärjestöjä muistamaan hakemuksia kirjoittaessaan myös muita aktiivisia 

opiskelijoita ja toimijoita. Condus on tiedekuntamme opiskelijoiden yhteistyöjärjestö 

ja tiedekuntajärjestö, joten hakemuksissa arvostamme oppiainerajat ylittävää ja koko 

tiedekunnan opiskelijoita koskevaa aktiivisuutta. 

      

Tiedekuntajärjestön aktiivinauha 

      

Aktiivinauha voidaan myöntää henkilölle, joka on osoittanut aktiivisuutta tiedekuntaa 

tai oppiainetta tukevassa järjestötyössä tai muulla tavalla toiminut aktiivisesti 

opiskelijoiden hyväksi. Tiedekuntajärjestön aktiivinauhojen myöntämiselle ei ole 

määrällistä ylärajaa. 

      

Nauha voidaan myöntää kaikesta tiedekunnan tai jonkin tiedekunnan oppiaineen 

opiskelijoita tukevasta aktiivisesta toiminnasta. Aktiiviseksi toiminnaksi nähdään 

pääsääntöisesti useamman kuin yhden vuoden toiminta tiedekunta- tai 

oppiainetasolla. Kuitenkin myös alle kahden vuoden aktiivisesta toiminnasta nauha 

voidaan myöntää, jos toiminta on ollut eritysen aktiivista tai toiminnalla ollaan 

saavutettu jotain erittäin merkittävää – erityisesti tiedekunnan tasolla. Painotamme 
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kuitenkin, että alle kahden vuoden nauhoja myönnetään vain harvoin. Esimerkiksi 

kahdessa hallituksessa vuoden aikana toimiminen lasketaan kuitenkin yhtä 

arvokkaaksi kuin kahden vuoden toiminta yhdessä hallituksessa edellyttäen, että 

toiminta molemmissa toimissa on ollut aktiivista. 

      

Tiedekuntajärjestön aktiivinauha hopeisella tiedekuntajärjestön tunnuksella 

      

Aktiivinauha hopeisella tunnuksella voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut 

aktiivisesti tiedekunta- tai laitostasolla tai toiminut huomattavan aktiivisesti oman 

järjestönsä tai oppiaineensa opiskelijoiden hyväksi. Tunnuksia voidaan myöntää 

yhteensä maksimissaan 15 kpl vuodessa. 

      

Hopeisen tunnuksen myöntämiseen ei pääsääntöisesti riitä alle kahden vuoden 

aktiivisuus tiedekuntatasolla, eikä alle kolmen vuoden aktiivisuus oppiainetasolla. 

Tästä voidaan kuitenkin poiketa erityisesti, jos toiminta on ollut erittäin aktiivista ja 

oppiaineiden rajat ylittävää tai jos toiminnalla on saavutettu jotain erittäin 

merkittävää. Koska tunnuksia voidaan myöntää vain 15 kpl vuodessa, päätökset 

tehdään vertailemalla hakemuksia toisiinsa. 

     

Tiedekuntajärjestön aktiivinauha kultaisella tiedekuntajärjestön tunnuksella 

      

Aktiivinauha kultaisella tunnuksella voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut 

pitkään aktiivisesti tiedekuntatasolla sekä oppiaine- tai laitostasolla. Nauha voidaan 

myöntää poikkeuksellisesti myös ilman tiedekuntatason toimintaa, jolloin henkilöllä 

on oltava pitkäaikaista, poikkeuksellisen merkittävää työtä laitoksen tai oppiaineen 

opiskelijoiden hyväksi. Tunnuksia voidaan myöntää yhteensä maksimissaan 8 kpl 

vuodessa. 

      

Tunnus myönnetään pääsääntöisesti vähintään kahden vuoden aktiivisesta 

toiminnasta sekä tiedekunta- että ainejärjestötasolla tai vähintään kolmen vuoden 

aktiivisesta toiminnasta tiedekuntatasolla. Ilman tiedekuntatason toimintaa 

hakemuksessa tulee käydä ilmi pitkäaikainen ja poikkeuksellisen aktiivinen toiminta 

oppiaineen tasolla. Myös kultaisen tunnuksen osalta päätökset tehdään vertailemalla 

hakemuksia toisiinsa. 

      

Ansio- ja kunniamerkit 

      

Ansio- ja kunniamerkkejä myönnetään huomattavasti harvemmin, joten niiden osalta 

ei tässä linjauksessa tehdä tarkennuksia. Kyseisten merkkien ja nauhojen kohdalla 

korostuu tapauskohtainen harkinta. Hallitus kuitenkin rohkaisee hakemaan myös 

ansio- ja kunniamerkkejä pitkäaikaista opiskelijoiden kannalta merkittävää työtä 

tehneille opiskelijoille, henkilökunnan edustajille ja alumneille. 
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Tiedekuntajärjestön ansiomerkkinauha hopeisella ansiomerkillä myönnetään 

tiedekuntajärjestön puheenjohtajalle. Kyseisiä merkkejä myönnetään vuodessa yksi 

kappale. 

      

Tiedekuntajärjestön ansiomerkkinauha (leveys 4,5 cm) kultaisella ansiomerkillä 

myönnetään merkittävästä, pitkäaikaisesta, aktiivisesta toiminnasta tiedekunnan 

opiskelijoiden hyväksi. Kyseisiä merkkejä voidaan myöntää yhteensä maksimissaan 

kolme kappaletta vuodessa. 

      

Tiedekuntajärjestön kunniamerkkinauha (leveys 6 cm) kultaisella kunniamerkillä 

myönnetään pitkäaikaisesta ja erityislaatuisesta työstä tiedekunnan opiskelijoiden 

hyväksi sellaiselle henkilölle, joka on omalla toiminnallaan merkittävästi tukenut ja 

edistänyt tiedekuntajärjestön toimintaa. Kyseisiä merkkejä voidaan myöntää 

yhteensä maksimissaan kaksi kappaletta vuodessa. 

      

Muita tarkennuksia 

      

Hakemuksia arvioidaan jo saavutettujen ansioiden perusteella. Nauhoja haetaan 

alkuvuodesta, joten alkaneen vuoden toimintaa ei huomioida.  

      

Opiskelijajärjestötoiminnassa ja aktiivisuudessa oppiainetasolla erityisen merkittävää 

on oppiainerajat ylittävä toiminta sekä muu yhteistyötoiminta. Pääsääntönä voidaan 

pitää, että mitä isompaa määrää opiskelijoita toiminta koskee, sitä parempi. Nauhoja 

ja merkkejä voidaan myöntää myös poikkeustapauksissa enemmän, kuin aiemmin 

määritellyt maksimimäärät. Tähän poikkeukseen ei kuitenkaan päädytä helposti ja se 

vaatiikin hallituksen yksimielistä päätöstä.   

Nauhoja suositellaan haettavaksi myös muille kuin hallitustoimijoille, joten kaikkea 

aktiivista toimintaa tiedekuntamme opiskelijoiden hyväksi pidetään hyvänä asiana. 

Esimerkiksi tuutorina tai speksissä toimiminen ovat tällaisia asioita. Ne eivät 

itsessään riitä nauhan saamiseen, mutta ovat hyvä lisä hakemukseen. Speksissä 

kuitenkin useamman vuoden aktiivisesta toiminnasta keskeisessä ja vastuullisessa 

asemassa toimimisesta (mm. ohjaaja, tuotaja, tiimivastaava) voidaan myöntää jokin 

ym. nauhoista ja merkeistä. 

      

Hallinnon opiskelijaedustajana aktiivisesti toimiminen nähdään laitos- tai 

tiedekuntatason toimintana. Tällöin toiminnan on oltava kuitenkin aktiivista. 

Yhteydenpito Condukseen ja ainejärjestöihin sekä opintotoimikunnassa aktiivinen 

toimiminen on tässä olennaista. Myös erilaisissa oppiaineiden sisäisissä tai 

valmistelevissa toimielimissä opiskelijaedustajana toimiminen katsotaan hakijan 

eduksi. 

      

Nauha- ja merkkiohjesäännössä ei käsitellä tiedekunnan ulkopuolista toimintaa. 

Kuitenkin myös koko yliopiston ja HYYn tasolla toimimista sekä oman oppiaineen 

opiskelijoiden eteen toimimista valtakunnallisella tasolla pidetään hakemuksen 
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kannalta edullisena. Tässä olennaista on toiminnan vaikuttavuus tiedekuntamme 

opiskelijoiden ja järjestöjen hyväksi sekä tiedekuntamme ja opiskelijajärjestöjemme 

tunnetuksi tekeminen ja kontaktien luominen. 

      

Nauhan hakeminen 

      

Nauhat ja merkit myöntää Conduksen hallitus. Jäsenjärjestöt voivat esittää 

myönnettäväksi kaikkia yllä mainittuja nauhoja ja merkkejä kirjallisella hakemuksella. 

Hakemuksen tulee olla hakemuspohjaan tehty n. 1 A4-sivun mittainen hakemus. 

Perusteluissa tulee ilmetä, miksi hakija olisi oikeutettu saamaan haettavan nauhan. 

On hyvä huomioida, että päätökset nauhojen myöntämisestä tehdään ainoastaan 

hakemusten perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että ansioita, joita ei hakemuksessa 

mainita, ei hakemuksia arvioitaessa huomioida. Hakemuksen tulee olla allekirjoitettu, 

kuten yhdistyksen säännöt nimen kirjoittamisesta määräävät. Myös Helsingin 

yliopiston henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteesta lähetetty sähköposti kelpaa 

nimenkirjoituksesta. 

 

Jos nauhahakemus on tehty yläkanttiin ja hallitus katsoo, että hakijan ansiot eivät 

riitä haettuun nauhaan, hakemusta ei kokonaan hylätä. Tässä tilanteessa hakemusta 

tarkastellaan alemmassa ansiotasossa ja hakijalle on mahdollista myöntää haettua 

alempi nauha.      

 

Mikäli Conduksen hallitus huomaa, että jollekin ansioituneelle toimijalle ei ole haettu 

nauhaa, on hallituksella oikeus ehdottaa nauhakokouksessaan kyseiselle henkilölle 

parhaaksi näkemäänsä nauhaa. Ensisijaisesti kuitenkin hakemusten tulisi tulla 

henkilöiden kotijärjestöltä. 

 

Hakemukset on hyvä lähettää ajoissa ja viimeistään ilmoitettuun määräaikaan 

mennessä. Hakemuksia ei muuten välttämättä ehditä käsittelemään ennen 

vuosijuhlaa, jossa nauhat myönnetään. Lisäksi myönnettävien nauhojen osalta 

maksimimäärät saattavat tulla täyteen ennen myöhässä tulevien hakemusten 

käsittelyä. 
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