Juhlasääntö
Edustajiston hyväksymä 20.11.2018

1. luku
Yleistä
1 § Johdanto
Tällä juhlasäännöllä määrätään Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tunnuksesta, lipusta ja
nauhoista. Myös kunnia- ja ansiomerkeistä, vuosijuhlasta sekä kunniatyöryhmästä määrätään tässä juhlasäännössä.
Ylioppilaskunnan tunnusten ja merkkien ulkoasu määrätään yksityiskohtaisesti tämän juhlasäännönliitteissä I–V.
2 § Juhlasäännön velvoitteet pääsihteerille
Merkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa ylioppilaskunnan pääsihteeri.
Pääsihteeri vastaa ylioppilaskunnan akateemisista kunniamerkeistä ja tunnustuksista sekä
kunniajäsenistä pidettävistä luetteloista.

2. luku
Tunnus
3 § Tunnus
Ylioppilaskunnan tunnuksessa on kolme kultaista suunnikasta symboloimassa tiedon jyviä.
Tunnuksesta käytetään nimeä Fiat lux.
4 § Tunnuksen käyttö
Tunnuksen käyttämisestä päättää hallitus.
Sähköisissä medioissa ja painotuotteissa Fiat lux esitetään joko tasaisena väripintana, varjostettuna tai pelkkänä ääriviivapiirroksena hallituksen hyväksymän ylioppilaskunnan
graafisen ohjeistuksen mukaisesti.

3. luku
Liput
5 § Liput
Ylioppilaskunnan lippu on suorakaiteen muotoinen, ja siinä on valkealla pohjalla kolme
pystysuoraa sinistä raitaa, jotka helmenharmaiden revontulien päälle asetettu Fiat lux katkaisee.
Kantolippua käytetään hallituksen tai kiireellisessä tapauksessa hallituksen puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa hallituksen varapuheenjohtajan päätöksellä.
Kantolippua kannetaan aina omassa tangossaan. Kun lippua kuljetetaan suojuksetta, sitä
seuraa kahden airueen muodostama lippuvartio.
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6 § Lipunkantaja ja airuet
Edustajisto valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi lipunkantajaa, airuet ja heidän
henkilökohtaiset varahenkilönsä.

4. luku
Nauhat
7 § Ylioppilaskuntanauha
Ylioppilaskuntanauhassa on kolme leveää sinistä raitaa, joiden välissä on kapeat valkoiset
raidat. Nauhan leveys on 23 mm, sinisten raitojen 6 mm. Ylioppilaskuntanauhaa on oikeutettu kantamaan jokainen ylioppilaskunnan nykyinen ja entinen jäsen sekä sellainen henkilö tai yhteisö, jolle se tämän säännön 8 §:n mukaisesti on annettu.
Ylioppilaskuntanauhaa käytetään lisäksi I luokan ansiomerkin kanssa.
8 § Ylioppilaskuntanauha ystävyydenosoituksena
Ylioppilaskuntanauha voidaan hallituksen päätöksellä antaa ystävyydenosoituksena myös
ylioppilaskuntaa lähellä olevalle henkilölle tai yhteisölle tai muuhun ylioppilaskuntaan
kuuluvalle henkilölle tai yhteisölle.
9 § Leveä ylioppilaskuntanauha
Toimessa olevan inspehtorin tunnuksena on leveä ylioppilaskuntanauha, joka on ylioppilaskuntanauhan kaltainen. Sen leveys on 45 mm, ja kunkin sinisen raidan leveys on 12 mm.
Leveää ylioppilaskuntanauhaa käytetään lisäksi kunniamerkin kanssa, jolloin ei käytetä
ylioppilaskuntanauhaa.
10 § Airutnauha
Ylioppilaskunnan airutnauha on ylioppilaskuntanauhan kaltainen. Sen leveys on 155 mm,
ja kunkin sinisen raidan leveys on 35 mm.
Airutnauhana voidaan käyttää myös Suomen lipun airutnauhaa. Suomen lipun airuet käyttävät aina Suomen lipun airutnauhaa.
Airutnauhaa kannetaan siten, että airueiden nauhat muodostavat kulkueessa A-linjan.
11 § Nauhojen käyttö
Ylioppilaskuntanauhaa kannetaan ylimmäisenä.
Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee
1) oikealta olkapäältä vinosti rinnan yli alas vasemmalle tai
2) vasemmalta olkapäältä vinosti rinnan yli alas oikealle tai
3) Ruusukkeena puvun miehustassa.
Nauhojen keskinäinen kantojärjestys on leveä ylioppilaskuntanauha, ylioppilaskuntanau-
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ha, muut Oulun yliopistoon liittyvien yhteisöjen nauhat ja ystävyydenosoituksena myönnetyt nauhat.
Ylioppilaskunnan tilaisuuksissa on arvojärjestyksessä alempia nauhoja käytettäessä kannettava aina myös ylioppilaskuntanauhaa.

5. luku
Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset
12 § Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset
Ylioppilaskunnan akateemiset kunniamerkit ovat kunniamerkki sekä ensimmäisen, toisen
ja kolmannen luokan ansiomerkit. Merkkeihin rinnastettavana tunnustuksena on lisäksi
pienoisstandaari.
Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset jaetaan pääsääntöisesti ylioppilaskunnan vuosijuhlassa.
Akateemiset kunniamerkit ja tunnustukset myöntää ylioppilaskunnan hallitus.
13 § Kunniatyöryhmä
Ylioppilaskunnassa toimii kunniatyöryhmä. Kunniantyöryhmän tehtävänä on valmistella
hallitukselle esitys myönnettävistä kunniamerkeistä ja tunnuksista. Lisäksi kunniatyöryhmä
valmistelee hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista.
Ylioppilaskunnan hallitus nimittää työryhmän viimeistään 15. joulukuuta. Kunniatyöryhmän
puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Muut kolme kunniatyöryhmän jäsentä
ovat edustajiston puheenjohtaja sekä kaksi Rauhala-klubi ry:n esittämää edustajaa. Sihteerinä toimii hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan toimihenkilö. Kunniatyöryhmä kuulee
järjestöjen edustajia esitystä tehdessä.
Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi.
14 § Kunniamerkki
Kunniamerkki on 44 mm leveä ja 52 mm korkea Fiat lux sijoitettuna revontulia kuvaavalle
aluslevylle, jonka leveys on 55 mm ja suurin korkeus 70 mm. Kunniamerkki on muuten hopeaa, paitsi Fiat lux, joka on joko kultaa tai kullattua hopeaa.
Kunniamerkkiä kannetaan aina leveän ylioppilaskuntanauhan keskellä.
Ylioppilaskunnan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin.

15 § I lk:n ansiomerkki
I lk:n ansiomerkki on kunniamerkin kaltainen. Aluslevyn leveys on 17 mm ja korkeus 25
mm. I lk:n ansiomerkkiä kannetaan aina ylioppilaskuntanauhan keskellä.
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16 § II lk:n ansiomerkki
II lk:n ansiomerkki on 23 mm leveä ja 29 mm korkea Fiat lux, jota pitää koossa pieni kolmionmuotoinen aluslevy. II lk:n ansiomerkki on kultainen tai kullattu lukuun ottamatta aluslevyä, joka on himmeän hopean värinen.
II lk:n ansiomerkkiä kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa rintataskun päällä tai vastaavassa paikassa.
17 § III lk:n ansiomerkki
III lk:n ansiomerkki on 14 mm leveä ja 18 mm korkea Fiat lux, jota pitää koossa pieni kolmionmuotoinen aluslevy. III lk:n ansiomerkki on kultainen tai kullattu lukuun ottamatta
aluslevyä, joka on himmeän hopean värinen.
III lk:n ansiomerkkiä kannetaan rintataskun päällä, takin käänteessä tai vastaavassa paikassa.
18 § Pienoisstandaari
Ylioppilaskunnan pienoisstandaari on suorakaiteen muotoinen, ja siinä on valkealla pohjalla kolme pystysuoraa sinistä raitaa, jotka hopeanharmaiden revontulien keskellä oleva
kullankeltainen Fiat lux katkaisee. Standaari on 125 mm leveä ja 180 mm korkea.
19 § Myöntämisperusteet
Merkkejä voidaan myöntää toiminnasta Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tai sen tavoitteiden hyväksi.
Kunniamerkki voidaan antaa kunnian- tai kiitollisuudenosoituksena ylioppilaskunnan tai
sen päämäärien hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta työstä.
I lk:n ansiomerkki voidaan antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan tai ylioppilaskunnan
tavoitteiden hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä ylioppilaskunnan nykyiselle tai entiselle jäsenelle tai ylioppilaskuntaa lähellä olevalle henkilölle.
II lk:n ansiomerkki voidaan antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan toimintaan ansiokkaalla
tavalla osallistuneelle henkilölle. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä
toimivan järjestön hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä.
III lk:n ansiomerkki voidaan antaa ylioppilaskunnan jäsenelle tai entiselle jäsenelle, joka
on osoittanut aktiivisuutta ylioppilaskunnan tai ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön
toiminnassa.
Pienoisstandaari annetaan hallituksen päätöksellä huomattavan kiitollisuuden, tunnustuksen tai ystävyyden osoituksena ylioppilaskunnan jäsenelle tai ulkopuoliselle henkilölle tai
yhteisölle.
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6. luku
Muut merkit
20 § Virkamerkki
Virkamerkki on 11 mm leveä ja 16 mm korkea Fiat lux, joka on asetettu 20 mm korkealle ja
15 mm leveälle soikealle aluslevylle. Merkki on valmistettu muuten himmeän hopean värisestä metallista paitsi Fiat lux, joka on kirkkaan kullanvärinen.
Virkamerkkiä kannetaan takin vasemman käänteen napin lävessä tai sitä vastaavassa paikassa.
Ylioppilaskunnan puheenjohtajisto, hallitus ja toimihenkilöt kantavat virkamerkkiä edustaessaan ylioppilaskuntaa.
21 § Lakkimerkki
Lakkimerkki on kultainen tai kullattu 12 mm pitkä ja leveä Fiat lux. Lakkimerkkiä kannetaan ylioppilaslakissa lyyran tilalla. Lakkimerkkiä voidaan kantaa myös teekkarilakissa.
Lakkimerkin voi jokainen ylioppilaskunnan jäsen lunastaa itselleen.

7. luku

Vuosijuhla
22 § Vuosijuhla
Vuosijuhlaa vietetään hallituksen päätöksellä Kalevalan päivänä 28. helmikuuta tai sitä
edeltävänä perjantaina tai lauantaina.
Painavista syistä vuosijuhlaa voidaan viettää myös muuna päivänä.

8. luku
Voimaantulo
23 § Voimaantulo
Tämä juhlasääntö kumoaa 21.9.2017 edustajiston hyväksymän juhlasäännön.
Tämä juhlasääntö tulee voimaan hallituksen toimeenpanopäätöksen jälkeen.
Liitteet: I Fiat lux, II Lippu, III Pienoisstandaari, IV Nauhat, akateemiset kunniamerkit ja
muut merkit

