
Nauha- ja merkkiohjesääntö 
 

Ainejärjestönauha 
 

1.  Ainejärjestönauha 
1.1. Ainejärjestönauhan värit ovat vihreä ja keltainen. Nauha on 1,8 cm leveä ja 

nauhassa on 2 vihreää ja 2 keltaista raitaa seuraavassa järjestyksessä:  8 mm leveä 
keltainen raita, 6 mm leveä vihreä raita, 2 mm leveä keltainen raita, 2 mm leveä 
vihreä raita. 

1.2. Ainejärjestönauhan voivat lunastaa itselleen ja sitä voivat käyttää kaikki 
yhdistyksen jäsenet. Nauhaa käytetään akateemisissa tilaisuuksissa ja ainejärjestöä 
edustettaessa. 

1.3. Hallitus voi myöntää ainejärjestönauhan huomionosoituksena yhdistyksen 
ulkopuoliselle henkilölle, joka on aktiivisesti osallistunut ainejärjestötoimintaan tai 
muuten on lähellä ainejärjestöä. 

1.4. Ainejärjestönauhaa kannetaan oikealta olkapäältään rinnan yli vasemmalle. Nauha 
ei saa koskettaa paljasta ihoa. Nauhaa kannetaan siten, että keltainen väri on 
ylinnä. Juhlapuvussa nauhaa kannetaan takin ja liivin alla mutta solmion päällä. 
Nauhasta voi myös muotoilla ruusukkeen, joka kiinnitetään vasempaan 
rintapieleen. 

1.5. Ylioppilaskunnan jäsen kantakoon ylioppilaskunnan nauhaa ainejärjestönauhan 
yläpuolella. 

Merkit 
 

1. Ainejärjestömerkki (jäsenpinssi) 
1.1. Ainejärjestömerkissä on yhdistyksen tunnus. Se on kullattua hopeaa ja 

halkaisijaltaan 1,5 cm. 
1.2. Kaikki Asteriski ry:n jäsenet ovat oikeutettuja kantamaan yhdistyksen 

ainejärjestömerkkiä. 
1.3. Hallitus voi myöntää ainejärjestömerkin huomionosoituksena yhdistyksen 

ulkopuoliselle henkilölle. 
1.4. Ainejärjestömerkkiä kannetaan vasemmassa rintapielessä tai ainejärjestönauhassa. 

Merkkiä voidaan käyttää myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa. 
2. Kunniamerkki  

2.1. Kunniamerkki on hihamerkki, mikä muistuttaa kuvioinniltaan tavanomaista 
Asteriskin kangasmerkkiä.  

2.2. Kunniamerkillä palkitaan vuosittain Asteriski ry:n kunniapiltti.  
2.3. Kunniamerkki jaetaan yhdessä kunniakirjan kanssa sellaisille aktiivisille 

toimijoille, jotka ovat olleet mukana ainejärjestön toiminnassa vähintään kaksi 
vuotta. Tunnustus voidaan jakaa esimerkiksi aktiiviselle hallituslaiselle tai 
toimihenkilölle.  

 



 
 

Ansionauha- ja merkki 
 

1. Ansionauha 
1.1. Ansionauhan väri on vihreä. Nauha on 3 cm leveä. 
1.2. Ansionauhaa ei tule kantaa yhdessä jäsennauhan kanssa. 
1.3. Ansionauhoja myöntää Asteriskin hallitus ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen 

mukaan joko yhdistyksen vuosijuhlilla tai Pikkujouluilla. 
1.4. Ansionauhoja voi myöntää vuosittain enintään 2 kpl Pikkujouluilla sekä lisäksi 

enintään 5 kpl yhdistyksen vuosijuhlilla hallituksen harkinnan mukaan. 
 

2. Ansiomerkki 
2.1. Ansiomerkki on pyöreä rintamerkki. Merkissä on kullatut reunat sekä yhdistyksen 

tunnus keskellä kullattuna vihreällä taustalla. 
2.2. Ansiomerkki jaetaan ansionauhan mukana kiinnitettynä keskelle ansionauhaa. 
2.3. Ansiomerkkiä ei tule kantaa yhdessä jäsenmerkin kanssa. 


