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Finanssi ry:n kunniaohjesääntö 
 

Tässä kunniaohjesäännössä säädetään Finanssi ry:n kunnia- ja ansiomerkeistä, muista 
huomionosoituksista ja niiden myöntämisestä yhdistyksen sääntöjen 6 §:ään viitaten.  

Finanssi ry:n yhdistyksen kokous myöntää kunniajäsenyyden. Finanssi ry:n hallitus myöntää 
kunnia- ja ansiomerkit sekä muut huomionosoitukset. Hallituksen apuna myöntämisprosessissa 
toimii hallituksen tarvittaessa nimeämä kunniatyöryhmä. 

Yhdistyksen kunnia- ja ansiomerkkien sekä muiden huomionosoitusten välinen keskinäinen 
arvojärjestys selviää alta.  

1. Kunniajäsenyys (korkein) 
2. Kunniamerkki 
3. Kultainen ansiomerkki 
4. Hopeinen ansiomerkki 
5. Pronssinen ansiomerkki 
6. Pöytästandaari 
7. Hallitusmerkki (matalin) 

Kiltanauhaan, jäsenmerkkiin sekä kokardiin ovat oikeutettuja kaikki jäsenet. 

 

1 § Kiltanauha 

Finanssi ry:n normaali kiltanauha on 19 mm leveä, ja siinä on kahta väriä, violettia ja valkoista. 
Nauhassa on kolme violettia 5 mm:n levyistä raitaa, joiden välissä kulkee kaksi 2 mm:n levyistä 
valkoista raitaa. 

 

Finanssi ry:n leveä kiltanauha on 35 mm leveä, ja siinä on kahta väriä, violettia ja valkoista. 
Nauhassa on kolme violettia 9 mm:n levyistä raitaa, joiden välissä kulkee kaksi 4 mm:n levyistä 
valkoista raitaa. 

 

1.1 Kiltanauhan käyttö 
Finanssi ry:n jäsenet kantavat akateemisissa tilaisuuksissa kiltanauhaa oikealta olkapäältä rinnan 
yli alas vasemmalle. Kiltanauhaa ei saa käyttää siten, että se kulkee kantajansa paljaan ihon yli. 
Naiset voivat tehdä kiltanauhasta itselleen ruusukkeen, jota kannetaan vasemmassa miehustassa. 

 

Kunnia- ja ansiomerkkien kanssa käytetään leveää kiltanauhaa. Kunniamerkki kiinnitetään rinnan 
yli kulkevan leveän kiltanauhan keskelle. Ansiomerkki sidotaan riipukseksi leveään kiltanauhaan. 
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Finanssi ry:n jäsenillä on oikeus lunastaa normaalia kiltanauhaa Finanssi ry:n kiltahuoneelta. 
Kiltanauhan luovuttamisesta muille kuin yhdistyksen jäsenille päättää Finanssi ry:n hallitus. 

 

Leveää kiltanauhaa ovat oikeutettuja käyttämään Finanssi ry:n istuva hallitus, entiset hallituksen 
jäsenet ja minkä tahansa myöhemmin määriteltävien Finanssi ry:n kunnia- tai ansiomerkin saaneet 
henkilöt. 

 

2 § Jäsenmerkki  

Kaikilla Finanssi ry:n jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen yhdistyksen jäsenmerkki. Jäsenmerkki on 
kullanvärinen ja korkeudeltaan 13 mm. Miehet kantavat jäsenmerkkiä vasemmassa 
takinkäänteessä ja naiset puvun vasemmassa miehustassa. 

 

3 § Hallitusmerkki 

Finanssi ry:n istuvan hallituksen jäsenet, sekä edellisten hallitusten jäsenet, ovat itseoikeutettuja 
kantamaan yhdistyksen hallitusmerkkiä.  Hallitusmerkki on kullanvärinen ja korkeudeltaan 21mm. 
Miehet kantavat hallitusmerkkiä vasemmassa takinkäänteessä ja naiset puvun vasemmassa 
miehustassa. 

 

4 § Kokardi 

Kaikilla Finanssi ry:n nykyisillä ja entisillä jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen yhdistyksen kokardi. 
Kokardi on kullanvärinen ja korkeudeltaan 14mm. Finanssi ry:n kokardilla korvataan 
ylioppilaslakissa aiemmin ollut kokardi.  

 

5 § Pöytästandaari 

Pöytästandaari on suorakaiteen muotoinen, ja sen alareunassa on kolme sahalaitaista piikkiä, 
joiden kärjestä roikkuvat valkoiset tupsut. Standaarin leveys on 125mm ja korkeus 210mm. 
Pöytästandaariin kuuluu kangasviiri, marmorijalusta sekä niklatut metallitangot. 

 

Entiset hallituksen jäsenet ovat itseoikeutettuja pöytästandaarin saamiseen. Mikäli henkilö toimii 
hallituksen jäsenenä useamman vuoden ajan, hänelle myönnetään standaari hallituksen 
jäsenyyden päätyttyä. Standaarit luovutetaan Finanssi ry:n vuosijuhlassa. 
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Pöytästandaarin myöntämisestä muille tahoille kuin itseoikeutetuille henkilöille päättää Finanssi 
ry:n hallitus. 

 

6 § Kunniajäsenyys  

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi 
yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniajäsenet eivät suorita 
jäsenmaksua. Kunniajäsenyys on yhdistyksen korkein huomionosoitus. Kunniajäsen on 
itseoikeutettu Finanssi ry:n kunniamerkkiin. 

 

7 § Kunniamerkki 

Kunniamerkit luovutetaan pääsääntöisesti Finanssi ry:n vuosijuhlassa. Kunniamerkki myönnetään 
pääsääntöisesti vain yhdistyksen kunniajäsenille. 

 

Kunniamerkki on kullanvärinen merkki, jossa Finanssi ry:n logo on juotettu lehvysten päälle. 
Kunniamerkin koko on 34 mm. Kunniamerkin takana on kaksi pinssiä, jolla se kiinnitetään rinnan 
yli kulkevan leveän kiltanauhan keskelle. 

 

7.1 Kunniamerkin myöntämisperusteet 

Kunniamerkki myönnetään itseoikeutetusti yhdistyksen kunniajäsenille. Finanssi ry:n hallitus voi 
halutessaan myöntää kunniamerkin myös henkilölle, joka ei ole Finanssi ry:n kunniajäsen. 
Tällaisissa tapauksissa kunniamerkki voidaan myöntää esimerkiksi kunnian- tai 
kiitollisuudenosoituksena Finanssi ry:n tai sen päämäärien hyväksi tehdystä ainutlaatuisen 
ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä.  

 

8 § Ansiomerkit 

Ansiomerkit luovutetaan pääsääntöisesti Finanssi ry:n vuosijuhlassa. Ansiomerkin myöntää 
Finanssi ry:n hallitus. 

 

Ansiomerkkejä on kolmen tasoisia; pronssinen, hopeinen (hopeoitu) ja kultainen (kullattu) 
ansiomerkki. Ansiomerkit ovat mitalin muotoisia ja ovat halkaisijaltaan n. 32 mm. Ansiomerkki on 
sidottu riipukseksi leveään kiltanauhaan. 

 
Miehet kantavat ansiomerkkiä akateemisissa juhlatilaisuuksissa rintataskun päällä ja naiset 
vastaavassa paikassa. 
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8.1 Pronssisen ansiomerkin myöntämisperusteet 

Pronssinen ansiomerkki myönnetään henkilölle Finanssi ry:n hyväksi tehdystä merkittävästä 
työstä. Tällaiseksi merkittäväksi työksi voidaan lukea useampivuotinen työ Finanssin 
tarkoitusperien edistämiseksi, esimerkiksi ansiokas toimiminen Finanssi ry:n hallituksessa tai 
toimikunnissa ja kauppatieteiden opiskelijoiden etujen ajaminen Oulun yliopistossa. 

 

8.2 Hopeisen ansiomerkin myöntämisperusteet 

Hopeinen ansiomerkki myönnetään henkilölle, joka täyttää pronssisen ansiomerkin 
tunnusmerkistön, ja on huomattavalla tavalla edistänyt Finanssi ry:n tarkoitusperiä järjestön 
ulkopuolellakin. Tällaiseksi toiminnaksi lasketaan muun muassa oululaisten kauppatieteiden 
opiskelijoiden etujen ajaminen Oulun yliopistossa, Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa, Suomen 
Ekonomeissa tai muissa vastaavissa vaikuttamiselimissä.  

 

8.3 Kultaisen ansiomerkin myöntämisperusteet 

Kultainen ansiomerkki myönnetään henkilölle, joka täyttää pronssisen ja hopeisen ansiomerkin 
tunnusmerkistön, ja on edistänyt Finanssi ry:n tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti. Kultainen 
ansiomerkki myönnetään pääsääntöisesti edellä mainitut kriteerit täyttävälle henkilölle, joka on 
osoittanut huomattavaa sitoutumista Finanssi ry:n toiminnan kehittämiseksi. 

 

9 § Nauhojen ja merkkien kantaminen 

Mikäli henkilöllä on muidenkin ylioppilasjärjestöjen nauhoja, niin niitä kannetaan Finanssi ry:n 
kiltanauhan alapuolella. Poikkeuksena Oulun yliopiston ylioppilaskunnan nauha, jota käytetään 
aina Finanssi ry:n kiltanauhan yläpuolella. Muiden järjestöjen nauhoja ja merkkejä kannetaan 
kuten niiden ohjesäännöt määräävät. 

 

Kaikkia ansaittuja kunnia- ja ansiomerkkejä voi käyttää juhla-asussa yhtä aikaa. 

 

10 § Voimaantulo 

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Finanssi ry:n hallituksen kokouksessa 10.09.2015. Tämä 
ohjesääntö astuu voimaan 10.09.2015. Muutoksista tähän ohjesääntöön päättää Finanssi ry:n 
hallitus. 

 


