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CONDUS RY 

KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN 
TIEDEKUNTAJÄRJESTÖ 

 

 

NAUHA- JA MERKKIOHJESÄÄNTÖ 

  

 

1 § 

 

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Condus ry:n (myöh. tiedekuntajärjestö)       

värit ovat sininen (100 cyan, 71 mag, 0 yellow, 16 k) ja oranssi (3 cyan, 35 mag, 100 yellow, 0                    

k). 

 

2 § 

 

Tiedekuntajärjestön nauha on kaksivärinen. Nauhassa on keskellä sininen pystyraita, jonka          

leveys on puolet nauhan leveydestä. Sinisen raidan molemmilla puolilla kulkevat oranssit           

pystyraidat, joiden leveydet ovat 1⁄4 nauhan leveydestä. Nauhoja on kolmen levyisiä: 3 cm             

(aktiivinauha) ja 4,5 cm (ansiomerkki- ja puheenjohtajan nauha) sekä 6,0 cm           

(kunniamerkkinauha). 

 

3 § 

 

Tiedekuntajärjestöllä on kuudenlaisia merkkejä, jotka ovat muodoltaan samanlaisia.        

Merkeissä on yhdistyksen logo, joko kultaisena tai hopeisena, poikkeuksena puheenjohtajan          

käädyissä kannettava merkki, joka on hopeinen kultaisella emaloinnilla. Tiedekuntajärjestön         

tunnus on halkaisijaltaan 16 mm, ansiomerkki 34 mm, kunniamerkki 45 mm ja            

puheenjohtajan käädyissä kannettava merkki 50 mm. 

 

4 § 

 

Tiedekuntajärjestön merkkiä voidaan kantaa nauhassa tai käyttää pinssinä takin tai          

iltapuvun vasemmassa rintamuksessa. Ansiomerkkiä, puheenjohtajan merkkiä ja       

kunniamerkkiä kannetaan ainoastaan niille tarkoitetussa nauhassa. 

 

5 § 

 

Tiedekuntajärjestön nauhaa ovat oikeutettuja kantamaan ne, joille värien kanto-oikeus on          

erikseen myönnetty. Nauhassa saa käyttää ainoastaan niitä merkkejä, jotka näissä          
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säännöissä on mainittu. Henkilön, jolle värien kanto-oikeus ja merkkien käyttöoikeus          

myönnetään, on noudatettava näitä sääntöjä nauhojen ja merkkien käytöstä, kuten näiden           

sääntöjen nojalla on säädetty. 

  

6 § 

 

Tiedekuntajärjestön värienkanto-oikeuden ja eri merkkien käyttöoikeuden myöntää       

tiedekuntajärjestön hallitus. Esitysoikeus aktiivinauhojen ja aktiivinauhojen      

tiedekuntajärjestön hopeisella tunnuksella myöntämisestä on tiedekuntajärjestön      

puheenjohtajalla ja ainejärjestöillä. Edellä mainittujen lisäksi esitysoikeus aktiivinauhan        

myöntämisestä tiedekuntajärjestön kultaisella tunnuksella sekä ansiomerkin ja 

kunniamerkin myöntämisestä nauhoineen on tiedekuntajärjestön hallituksella, sen       

puheenjohtajalla sekä ainejärjestöillä. Ainejärjestöjen on toimitettava hakemukset       

tiedekuntajärjestölle kirjallisesti määrämuotoisella hakukaavakkeella, joka on allekirjoitettu       

kuten yhdistyksen säännöt yhdistyksen nimen kirjoittamisesta määräävät. 

 

7§ 

 

Tiedekuntajärjestön aktiivinauha (leveys 3 cm) 

 

voidaan myöntää henkilölle, joka on osoittanut aktiivisuutta tiedekuntaa tai oppiainetta          

tukevassa järjestötyössä tai muulla tavalla toiminut aktiivisesti opiskelijoiden hyväksi. 

 

Tiedekuntajärjestön aktiivinauha (leveys 3 cm) hopeisella tiedekuntajärjestön tunnuksella 

 

voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti tiedekunta– tai laitostasolla tai           

toiminut huomattavan aktiivisesti oman järjestönsä tai oppiaineensa opiskelijoiden hyväksi.  

 

Tiedekuntajärjestön aktiivinauha (leveys 3 cm) kultaisella tiedekuntajärjestön 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. 

  

Tiedekuntajärjestön ansiomerkkinauha (leveys 4,5 cm) hopeisella ansiomerkillä 

 

myönnetään tiedekuntajärjestön puheenjohtajalle. 
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Tiedekuntajärjestön ansiomerkkinauha (leveys 4,5 cm) kultaisella ansiomerkillä 

 

myönnetään merkittävästä, pitkäaikaisesta, aktiivisesta toiminnasta tiedekunnan      

opiskelijoiden hyväksi. 

  

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. 

  

8 § 

 

Tiedekuntajärjestön aktiivinauhojen myöntämiselle ei ole määrällistä ylärajaa.       

Tiedekuntajärjestön aktiivinauhoja hopeisella yhdistyksen tunnuksella voidaan myöntää       

maksimissaan 15 kappaletta vuodessa. Tiedekuntajärjestön aktiivinauhoja kultaisella       

yhdistyksen tunnuksella voidaan myöntää maksimissaan 8 kappaletta vuodessa.        

Tiedekuntajärjestön ansiomerkkinauhoja hopeisella ansiomerkillä myönnetään vuosittain      

yksi kappale. Tiedekuntajärjestön ansiomerkkinauhoja kultaisella ansiomerkillä voidaan       

myöntää vuodessa maksimissaan kolme kappaletta. Tiedekuntajärjestön      

kunniamerkkinauhoja kultaisella kunniamerkillä voidaan myöntää vuodessa maksimissaan       

kaksi kappaletta. Tiedekuntajärjestön hallitus voi poikkeustapauksissa ylittää maksimirajat        

perustelluin syin ja mikäli päätös on yksimielinen. 

Minkään nauhan hakeminen tai sen myöntäminen jollekin henkilölle ei vaadi jonkin muun            

nauhan haltijuutta. 

 

9 § 

 

Kun tiedekuntajärjestön värienkanto-oikeus tai merkkien käyttöoikeus on myönnetty, saa         

henkilö, jolle oikeus on myönnetty, nauhan ja merkin maksutta. Nauhat jaetaan vuosittain            

tiedekuntajärjestön vuosijuhlissa tai poikkeuksellisesti tätä varten järjestettävässä       

hallituksen erikseen päättämässä tilaisuudessa. 

 

10 § 

 

Tiedekuntajärjestön nauhaa käytetään tiedekuntajärjestön tai sen jäsenjärjestöjen       

juhlatilaisuuksissa, ylioppilaskuntien, osakuntien ja ylioppilasjärjestöjen järjestämissä      

akateemisissa juhlatilaisuuksissa. Tarvittaessa tiedekuntajärjestön nauhaa voidaan käyttää       

myös muissa tilaisuuksissa, joiden arvokkuus ja luonne sitä edellyttävät. 
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11 § 

 

Tiedekuntajärjestön nauhan kanssa on suotavaa käyttää kerrallaan vain enintään kahta          

muun ylioppilasjärjestön nauhaa. 

 

12 § 

 

Naisilla nauha kulkee vasemman ja miehillä oikean olan ylitse. Tarvittaessa naiset voivat            

käyttää pitkän nauhan sijasta puvun vasempaan rinnukseen kiinnitettyä ruusuketta.         

Tiedekuntajärjestön nauhaa ei saa käyttää paljaalla iholla eikä kansallispuvun kanssa. 

 

13 § 

 

Tiedekuntajärjestön sen hetkisellä puheenjohtajalla on oikeus käyttää käätyjä. Käädyt         

koostuvat puheenjohtajan nauhasta ja siihen kiinnitetystä erityisestä puheenjohtajan        

tunnuksesta. Käätyjä kannetaan kaulassa. 

 

14 § 

 

Nauhojen ja merkkien käyttöoikeus säilyy koko henkilön eliniän. 

 

15 § 

 

Tiedekuntajärjestöllä on oikeus kumota värienkanto-oikeus ja eri merkkien käyttöoikeus,         

mikäli henkilö on tahallisesti häpäissyt tiedekuntajärjestön värit tai on muuten          

tuottamuksellisesti toiminut tiedekuntansa, järjestönsä tai tiedekunnan opiskelijakunnan       

vahingoksi. 

 

16 § 

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää tiedekuntajärjestön kokous. 

  

Nämä säännöt on hyväksytty tiedekuntajärjestön kokouksen valtuutuksella Condus ry:n         

hallituksen kokouksessa 23.11.2018 ja ne oikeaksi vahvistaa 

  

 

Eevi Laaksovirta 

Conduksen hallituksen puheenjohtaja 2018 

 


