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Hämäläis-Osakunnan nauha- ja merkkiohjesääntö 

I YLEISTÄ 

1 § 
Tässä ohjesäännössä määrätään osakuntanauhasta, osakunnan myöntämistä merkeistä 
ja osakunnan muista tunnuksista sekä niiden käytöstä. 

II OSAKUNTANAUHA 

2 § 
Osakuntanauha on 35 mm leveä punavalkoinen nauha, jonka molemmat värit ovat yhtä 
leveät. 

3 § 
Osakuntanauhaa ovat oikeutettuja kantamaan entiset ja nykyiset osakunnan jäsenet. 
Erityisenä ystävyyden osoituksena tai huomionosoituksena hallitus voi myöntää 
osakuntanauhan myös muille kuin osakunnan jäsenille. Kuraattori voi myös yksin 
myöntää nauhan edellä mainituille henkilöille. 

Jos Hämäläis-Osakunnan Laulajien kuoron esiintymisasuun kuuluu osakuntanauha, 
osakuntaan kuulumattomalla kuoron jäsenellä on oikeus kantaa osakuntanauhaa 
esiintyessään. 

4 § 
Osakuntanauhassa ei saa kantaa muita tunnuksia kuin tässä ohjesäännössä mainittuja 
harrastusmerkkiä ja riemuylioppilasmerkkiä. 

III KUNNIAJÄSENMERKKI 

5 § 
Osakunta myöntää kunniajäsenmerkin kunniajäseneksi kutsumalleen henkilölle. 

Osakunnan kunniajäsenmerkki on sama kuin osakunnan kunniamerkki ympyröitynä 
kultaisilla lehvillä. Kunniajäsenmerkkiä kannetaan osakunnan punavalkoisessa nauhassa, 
jonka leveys on 50 mm. Nauhassa ei saa kantaa muita merkkejä. 



 
Hämäläis-Osakunnan nauha- ja merkkiohjesääntö  (s. 2/6) 

 
Hyväksytty Hämäläis-Osakunnan kokouksissa 25.9.2018 ja 31.10.2018 

Tullut voimaan 31.10.2018 
 
 
 
 
 

IV KUNNIA- JA ANSIOMERKKI 

6 § 
Osakunta myöntää tunnustuksena osakunnan entisille tai nykyisille jäsenille tai 
osakuntaa ja osakunnan aluetta lähellä oleville henkilöille heidän yhteiskunnan, 
kotiseudun tai osakunnan hyväksi suorittamastaan työstä kunniamerkkejä. 

Ansiomerkkejä osakunta myöntää entisille tai nykyisille jäsenilleen lähinnä osakunnan ja 
ylioppilaiden hyväksi suoritetusta työstä. 

7 § 
Osakunnan kunniamerkki on kultaisen lyyran sisään sovitettu Hämeen vaakuna. 
Kunniamerkkiä kannetaan osakunnan punavalkoisessa nauhassa, jonka leveys on 40 
mm. Nauhassa ei saa kantaa muita merkkejä. 

Osakunnan ansiomerkki on hopeisen lyyran sisään sovitettu Hämeen vaakuna. 
Ansiomerkkiä kannetaan osakunnan punavalkoisessa nauhassa, jonka leveys on 40 mm. 
Nauhassa ei saa kantaa muita merkkejä. 

8 § 
Osakunta asettaa viimeistään syyslukukauden ensimmäisessä kokouksessaan kunnia- ja 
ansiomerkkitoimikunnan päättämään kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimii osakunnan inspehtori. Kuraattori on toimikunnan 
jäsen, jos hän on aiemmin saanut osakunnan kunnia- tai ansiomerkin. Tällöin osakunnan 
kokous valitsee toimikunnan muiksi jäseniksi neljä muuta henkilöä, jotka ovat saaneet 
kunnia- tai ansiomerkin. Muussa tapauksessa osakunnan kokous valitsee toimikunnan 
jäseniksi viisi henkilöä, jotka ovat saaneet kunnia- tai ansiomerkin. 

9 § 
Vuosittain myönnetään korkeintaan kolme kunniamerkkiä ja neljä ansiomerkkiä. Erittäin 
painavista syistä voidaan inspehtorin ehdotuksesta erityisenä juhlavuonna myöntää 
enemmän kuin kolme kunniamerkkiä. Merkit jakaa vuosijuhlassa inspehtori tai hänen 
ollessaan estyneenä kuraattori. 

10 § 
Kunnia- ja ansiomerkkitoimikunta päättää kunnia- ja ansiomerkin myöntämisestä 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni 
ratkaisee. 
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V HARRASTUSMERKKI 

11 § 
Tunnustuksena jäsentensä osakunnan toimintamuotoihin kohdistamasta harrastuksesta 
myöntää osakunta harrastusmerkkejä. Myöntämisestä päätettäessä on otettava 
tasapuolisesti huomioon asianomaisen osakunnan ja sen kerhojen piirissä osoittama 
harrastus. 

12 § 
Harrastusmerkki on valkopunainen vastalohkoinen kilpi, jossa on vastapalkeittain 
asetettu kultainen laakerinlehvä. 

Harrastusmerkkiä kannetaan osakuntanauhassa. 

13 § 
Osakunta asettaa viimeistään syyslukukauden ensimmäisessä kokouksessaan 
harrastusmerkkitoimikunnan päättämään harrastusmerkkien myöntämisestä. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimii osakunnan kuraattori ja toimikunnan muiksi 
jäseniksi osakunta valitsee kuusi nykyistä jäsentään, jotka ovat saaneet harrastusmerkin. 

14 § 
Harrastusmerkkitoimikunta päättää harrastusmerkin myöntämisestä yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

15 § 
Harrastusmerkit jakaa osakunnan vuosijuhlapäivänä inspehtori tai hänen ollessaan 
estyneenä kuraattori. 

VI RIEMUYLIOPPILASMERKKI 

16 § 
Osakunta myöntää muistoksi 50 vuotta aikaisemmin osakunnan jäseneksi liittyneelle 
riemuylioppilasmerkin. 

17 § 
Riemuylioppilasmerkki on kultaisen seppeleen ympäröimä kultainen numero 50. 
Riemuylioppilasmerkkiä kannetaan osakuntanauhassa. 
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18 § 
Riemuylioppilasmerkit jakaa Kukanpäivän juhlatilaisuudessa inspehtori tai hänen 
ollessaan estyneenä kuraattori. 

VII NAUHAN JA MERKKIEN KANTAMINEN 

19 § 
Osakuntanauhaa kannetaan toisen olkapään yli punainen puoli alaspäin. Nauhaa 
kannetaan asun päällä. Kun nauhaa kannetaan, se ei saa koskea paljaaseen ihoon. 
Nauhaa kannetaan takin ja liivin alla mutta solmion päällä. 

Kunniajäsenmerkki-, kunniamerkki- ja ansiomerkkinauhaa kannetaan siten kuin 1 
mom:ssa määrätään osakuntanauhan kannosta. 

Osakuntanauhaa voidaan kantaa myös ruusukkeena. 

Kunniajäsen-, kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan ainoastaan juhlapuvussa tai tummassa 
puvussa. 

20 § 
Osakunnan tilaisuuksissa ja osakuntaa edustettaessa osakunta-, kunniajäsenmerkki-, 
kunniamerkki- ja ansiomerkkinauhoja kannetaan muiden nauhojen yläpuolella. 

VIII MUUT TUNNUKSET 

21 § 
Osakunnan lipusta määrätään erikseen osakunnan säännöissä. 

22 § 
Inspehtori ja kuraattori kantavat asemansa tunnuksena käätyjä. 

23 § 
Osakunnan pinssi on valkopunainen vastalohkoinen kilpi. Pinssiä kannetaan siistissä 
asussa. 

24 § 
Osakunnan airutnauha on 340 mm leveä punavalkoinen nauha, jonka molemmat värit 
ovat yhtä leveät. 
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Airutnauhaa kantavat airuet edustaessaan osakuntaa. Airuiden lähettämisestä muihin 
kuin osakunnan tilaisuuksiin päättää osakunnan hallitus tai kuraattori. Nauhaa kannetaan 
toisen olkapään yli punainen puoli alaspäin. Nauhan kanssa ei kanneta muita tunnuksia. 
Nauhaa kannettaessa käytetään ylioppilaslakkia ja hansikkaita. Nauhaa kannettaessa se 
ei saa koskea paljaaseen ihoon. 

IX PIENOISVIIRIT 

25 § 
Osakunnalla on käsintehtyjä ja painettuja pienoisviirejä. Käsintehtyjen ja painettujen 
pienoisviirien koko on 12 cm x 22 cm. Viirissä on valkoisella pohjalla Hämeen vaakuna ja 
viirin halki keskellä pituussuunnassa kulkee punavalkoinen nauha, jossa molemmat värit 
ovat yhtä leveät ja punainen väri oikealla puolella. Viirin alareunan muodostaa kolme 4 
cm:n pituista punaiseen tupsuun päättyvää kielekettä. Painetussa viirissä sekä nauha 
että vaakuna on rajattu mustalla ääriviivalla. Viirin kääntöpuoli on valkoinen. 

26 § 
Käsintehdyn pienoisviirin antamisesta päättää osakunnan kokous hallituksen 
ehdotuksesta. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa 
kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa. Viirin voi saada yhteisö ja erikoistapauksessa 
henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut osakunnan tai sen päämäärien hyväksi tai 
jolle osakunta muuten haluaa osoittaa erityistä kunnioitustaan. 

27 § 
Painetun pienoisviirin antamisesta päättää hallitus. Viirin voi saada yhteisö ja 
erikoistapauksessa henkilö, jolle osakunta haluaa osoittaa ystävyyttään tai 
kiitollisuuttaan. Kuraattorin on viipymättä ilmoitettava osakunnalle viirin antamisesta. 

X MUUT MÄÄRÄYKSET 

28 § 
Kuraattori ja päävirkailijat vastaavat tässä ohjesäännössä mainittujen nauhojen, 
merkkien ja muiden tunnusten mallikappaleiden, piirustusten ja mahdollisten 
työselitysten säilytyksestä. 

29 §  
Kunniajäsen-, kunnia-, ansio- ja harrastusmerkin saaneista pidetään erityistä luetteloa ja 
merkinsaajan suostumuksella kunnianosoituksesta tehdään merkintä myös osakunnan 
nimikirjaan. Kunniajäsen-, kunnia- ja ansiomerkkeihin kaiverretaan saajan nimi ja 
päivämäärä. 
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30 §  
Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää osakunnan kokous siten kuin osakunnan 
säännöissä määrätään. 


