Pykälä ry:n MERKKIOHJESÄÄNTÖ
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 15.12.1999
I PYKÄLÄ RY:N NAUHAT
1§
Pykälä ry:llä on nauha, jonka väri on sama viininpunainen kuin oikeustieteellisen tiedekunnan
väri ja jonka leveys on kolme (3) cm. Yhdistyksen jäsenet käyttävät nauhaa akateemisissa
tilaisuuksissa siten, että miehet kantavat nauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle ja
naiset vasemmalta olkapäältä rinnan yli alas oikealle tai ruusukkeena vasemmalla puvun
miehustassa.
Pykälä ry:n jäsenillä on oikeus lunastaa yhdistyksen nauha.
2§
Lisäksi yhdistyksellä on käytössä ansio- ja kunniamerkkinauha, jonka väri on sama kuin Pykälä
ry:n nauhan ja jonka leveys on viisi (5) cm. Tätä nauhaa kannetaan kuten Pykälä ry:n nauhaa.
3§
Pykälä ry:n nauhan lisäksi saa käyttää myös muiden yliopistojärjestöjen nauhoja. Pykälä ry:n
tilaisuuksissa tai yhdistystä edustettaessa on Pykälä ry:n nauhaa käytettävä muiden nauhojen
yläpuolella.
II PYKÄLÄ RY:N MERKIT
4§
Pykälä ry:llä on käytössä seuraavat merkit:
Jäsenmerkki
Virkamerkki
Arvo- ja kunniamerkit: Harrastusmerkki
Ansiomerkki
Kunniamerkki
5§
Jäsenmerkkiä, tyylitelty pykälä, miehet kantavat vasemmalla rintataskun käänteessä, naiset
vasemmalla puvun miehustassa, ei kuitenkaan juhla- tai iltapuvussa.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus lunastaa jäsenmerkki.

6§
Virkamerkkiä, harrastusmerkkiä ja ansiomerkkiä reunustaa laakeriseppele ja ne lävistää miekka,
jossa on pykälä.
Edellä mainittujen merkkien malleja säilytetään yhdistyksen tallelokerossa, jossa myös
säilytetään myönnetyistä arvo- ja kunniamerkeistä pidettävää luetteloa.
7§
Virkamerkkiä (liite 1), halkaisija 1,5 cm, kantavat inspehtori, yhdistyksen puheenjohtaja ja
hallitus toimikauden aikana nauhassaan, sen jälkeen vasemmalla rintataskun päällä, naiset
vasemmalla puvun miehustassa.
8§
Harrastusmerkkiä (liite 2), halkaisija 2,5 cm, kannetaan nauhassaan. Mikäli asianosaisella on
kunniamerkki, kannetaan harrastusmerkkiä sen alapuolella. Mikäli asianosaisella on sekä ansioettä harrastusmerkki, kannetaan niitä samassa nauhassa.
Harrastusmerkki voidaan myöntää erityistä ja jatkuvaa harrastusta osoittaen toimineelle
yhdistyksen jäsenelle.
9§
Ansiomerkkiä (liite 3), halkaisija 3,5 cm, kannetaan nauhassaan. Mikäli asianosaisella on
kunniamerkki, kannetaan harrastusmerkkiä sen alapuolella.
Ansiomerkki voidaan myöntää erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineelle entiselle tai
nykyiselle jäsenelle.
10 §
Kunniamerkkiä (liite 4), halkaisija 2,0 cm, kannetaan nauhassaan kaikkien muiden merkkien
yläpuolella.
Kunniamerkki voidaan myöntää yhdistyksen tavoitteita merkittävästi edistäneelle henkilölle tai
yhdistyksen kunnianosoituksena.
11 §
Arvo- ja kunniamerkit jakaa ansiomerkkitoimikunta yhdistyksen vuosijuhlapäivänä.

12 §
Yhdistyksen merkkejä käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa. Kukaan
samanaikaisesti kantako enempää kuin yhtä Pykälä ry:n virka-, arvo- tai kunniamerkkiä.

älköön

13 §
Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, jokainen voi kantaa edelleen niitä Pykälä ry:n nauhoja ja
merkkejä, joita hänelle on myönnetty ennen tämän ohjesäännön voimaantuloa.
14 §
Tämä ohjesääntö
merkkiohjesääntö.
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