
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

Nauha- ja merkkiohjesääntö 

 

1 §   

Tällä ohjesäännöllä annetaan tarkempia määräyksiä Savonia-ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunnan (jatkossa SAVOTTA tai opiskelijakunta) kuntanauhan, kuntamerkin, 

hallitusmerkin sekä ansio- ja kunniamerkkien käytöstä. 

Kuntanauha 

2 § 

SAVOTTAn kuntanauha on 30 millimetriä leveä, keskiviivan suhteen symmetrinen nauha. Nauha 

on pohjaväritykseltään kultainen ja siinä on keskiviiva mukaan lukien yhteensä 7 mustaa viivaa.  

3 § 

SAVOTTAn kuntanauhaa kantavat miespuoliset henkilöt siten, että se kulkee oikealta olkapäältä 

rinnan yli alas vasemmalle vyötärölle. Tumman puvun kanssa kuntanauha kulkee solmion päältä. 

Frakeissa ja kolmiosaisissa puvuissa kuntanauha kulkee liivin päältä. Kuntanauha on myös 

mahdollista kiinnittää takin taittokaulukseen, jolloin se tulee kiinnittää opiskelijakuntamerkillä. 

4 § 

SAVOTTAn kuntanauhaa kantavat naispuoliset henkilöt siten, että se kulkee vasemmalta 

olkapäältä rinnan yli alas oikealle vyötärölle. Kuntanauhaa ei tule kuitenkaan kantaa siten, että se 

koskettaa paljasta ihoa, joten naispuoliset henkilöt voivat puvusta riippuen kantaa kuntanauhaa 

myös ruusukkeena puvun vasemmassa miehustassa. 

5 § 

SAVOTTAn kuntanauhaa käytettäessä tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle 

sopivaa. Kuntanauhan tulee olla käytettäessä puhdas ja ehjä. Kuntanauhan kantajan tulee kaikella 

käytöksellään arvokkaasti edustaa opiskelijakuntaa. 

 



 

 

 

6 § 

SAVOTTAn kuntanauhassa saa kantaa ainoastaan SAVOTTAn myöntämiä merkkejä. 

7 § 

SAVOTTAn kuntanauhaa voidaan kantaa myös ruusukkeeksi taiteltuna juhlapuvun vasemmassa 

miehustassa tai vasemman rintataskun päällä.  

Ohjeet ruusukkeen taitteluun löytyvät ohjesäännön liitteistä. 

8 § 

SAVOTTAn kuntanauha luovutetaan kunnia- ja ansiomerkkien kanssa siten, että merkit ovat 

kiinnitettyinä kuntanauhaan. 

9 § 

SAVOTTAn kuntanauhan lisäksi voidaan kantaa myös muita kunta-/ tai järjestönauhoja, kuitenkin 

kantaen opiskelijakunnan nauhaa ylimpänä. Kuntanauhan alapuolella kannetaan muiden 

yhdistysten, järjestöjen tai yhteisöjen nauhoja niiden ikäjärjestyksessä. 

10 § 

SAVOTTAn kuntanauha luovutetaan kunnia- ja ansiomerkkien kanssa siten, että merkit ovat 

kiinnitettyinä kuntanauhaan. 

Kuntanauha luovutetaan opiskelijakunnan edustajistolle, hallitukselle sekä päätoimisille 

työntekijöille. Myös opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus käyttää kuntanauhaa.  

Opiskelijakunnan hallitus voi myöntää kuntanauhan huomionosoituksena myös opiskelijakunnan 

ulkopuoliselle henkilölle käytettäväksi akateemisissa tilaisuuksissa. 

  



Kuntamerkki 

11 § 

SAVOTTAn kuntamerkki on tehty mallintaen opiskelijakunnan liikemerkkiä. Merkki on 

pohjaväriltään oranssi, jossa on valkoinen tukkihaka. Merkki on korkeudeltaan 8 mm. 

Kuntamerkkiä voivat käyttää kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Hallitus voi myöntää kuntamerkin 

huomionosoituksena opiskelijakunnan ulkopuoliselle henkilölle. 

Kuntamerkkiä pidetään vasemmassa rintapielessä ja käytetään myös muissa kuin akateemisissa 

tilaisuuksissa. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet voivat käyttää kuntamerkkiä edustaessa 

opiskelijakuntaa myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa.  

Hallitusmerkki 

12 § 

SAVOTTAn hallitusmerkki on tehty mallintaen opiskelijakunnan liikemerkkiä. Merkki on 

korkeudeltaan 30 mm. Se on väritykseltään joko pronssinen, hopeinen tai kultainen seuraavasti. 

Puheenjohtajat sekä toiminnan johtaja – Kultainen 

Varapuheenjohtajat – Hopeinen 

Hallituksen jäsenet – Pronssinen 

13 § 

Puheenjohtajistolle, hallituksen jäsenille sekä toiminnanjohtajalle myönnetään hallitusmerkki 

toimikautensa alusta lähtien. Merkkiä kannetaan kuntanauhassa tai puvun miehustassa 

vasemmalla puolella. Hallitusmerkkiä kannetaan ainoastaan juhlapuvussa.  

Hallitusmerkit ovat nauhallisia. 

 

Ansiomerkki 

14 § 

SAVOTTAn ansiomerkki on tehty mallintaen opiskelijakunnan liikemerkkiä ja sitä ympyröi seppele. 

Merkki on korkeudeltaan 30 mm ja on väritykseltään hopeinen. Ansiomerkki voidaan myöntää 

henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai merkittävällä teollaan on edistänyt opiskelijakunnan 

toimintaa. Merkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti.  



15 § 

 

Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt selostus hänen toiminnastaan tai merkittävästä 

teostaan opiskelijakunnan hyväksi. Ansiomerkin myöntämisestä päättää opiskelijakunnan 

edustajisto. Opiskelijakunnan edustajisto voi myös myöntää ansiomerkin ansioituneelle henkilölle 

edustajiston kokouksen päätöksellä. Ansiomerkkien jako toimitetaan opiskelijakunnan 

vuosijuhlassa tai muussa soveltuvaksi katsottavassa tilaisuudessa. 

Kunniamerkki 

16 § 

SAVOTTAn kunniamerkki on tehty mallintaen opiskelijakunnan liikemerkkiä ja sitä ympyröi 

seppele. Merkki on korkeudeltaan 30 mm ja on väritykseltään kultainen. Kunniamerkki voidaan 

myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan tai erityisen merkittävällä teollaan edistänyt 

huomattavasti opiskelijakunnan toimintaa. 

17 § 

Merkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt 

selostus hänen toiminnastaan tai merkittävä teostaan opiskelijakunnan toiminnan hyväksi. 

Kunniamerkin myöntämisestä päättää opiskelijakunnan edustajisto. Opiskelijakunnan edustajisto 

voi myös myöntää kunniamerkin erityisen ansioituneelle henkilölle. 

Kunniamerkkien jako toimitetaan opiskelijakunnan vuosijuhlassa tai muussa soveltuvaksi 

katsottavassa tilaisuudessa. 

Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen 

18 § 

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston 

kokouksessa 2.9.2019 ja se on voimassa toistaiseksi. Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää 

opiskelijakunnan edustajisto yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 


