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Huomionosoitusohjesääntö

1§ Ohjesäännön alat

Tämä ohjesääntö koskee yhdistyksen kunniapuheenjohtajia, kunniajäseniä, kaikkia nauhoja

sekä kaikkia yhdistyksen merkkejä, yhdistyksen lippua ja käätyjä. Ohjesääntö kumoaa kaikki

aikaisemmat ohjesäännöt, joissa säädetään näiden käytöstä.

2§ Kunniapuheenjohtaja

Toverineuvosto voi kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi puheenjohtajana toimineen

henkilön, joka on yhteiskunnallisesti ansioitunut. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi

kunniapuheenjohtaja (Yhdistyksen Säännöt 3§).

Kutsuminen:

Hallitus tekee esityksen toverineuvoston talvi- tai tilinpäätöskokoukseen

kunniapuheenjohtajan kutsumisesta ja kutsuttavasta henkilöstä. Toverineuvosto päättää

kutsumisesta ja esittää seuraavalle toverineuvoston järjestäytymiskokoukselle kuka tulisi

kutsua kunniapuheenjohtajaksi. Järjestäytymiskokous päättää kunniapuheenjohtajan

kutsumisesta.

Kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tehdyn päätöksen jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja

tiedustelee kutsuttavan henkilön halukkuutta ottaa arvonimi vastaan. Kunniapuheenjohtaja
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on vapautettu vuosijuhlien pääsymaksuista. Arvonimi julkistetaan yhdistyksen vuosijuhlassa,

ellei hallitus toisin päätä.

Edellytykset:

Kunniapuheenjohtaja on vaikuttanut keskeisesti teologiseen ja yhteiskunnalliseen

keskusteluun toimimalla opettajana, tutkijana, hengellisen työn tekijänä tai muuten

vaikuttamalla yhteiskunnan eri osa-alueilla.

3§ Kunniajäsenet

Toverineuvosto voi kutsua kunniajäseneksi kenet tahansa ansioituneen henkilön (Säännöt

3§), joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusta edistäen.

Hallitus tekee toverineuvostolle esityksen uusien kunniajäsenten kutsumisesta ja

kunniajäseneksi kutsuttavista. Uudet kunniajäsenet julkistetaan yhdistyksen vuosijuhlassa,

ellei hallitus toisin päätä.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja yhdistyksen jäsenmaksuista sekä vuosijuhlien

pääsymaksuista. Kunniajäsenille myönnetään tässä ohjesäännössä määritelty

kunniajäsenyyden tunnus.

4§ Nauhat

Yhdistyksen kapea nauha on 30 millimetriä leveä nauha, jonka värit ovat violetti ja hopea [

violetti ja valkoinen]. Yhdistyksen kapeaa nauhaa saavat kantaa kaikki yhdistyksen nykyiset ja

entiset jäsenet. Yhdistyksen leveä nauha on 50 millimetriä leveä nauha, jonka värit ovat
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violetti ja valkoinen. Yhdistyksen leveää nauhaa saavat kantaa yhdistyksen kunniajäsenet,

inspehtori, kuraattori ja hallituksen puheenjohtaja sekä entiset inspehtorit, kuraattorit ja

puheenjohtajat sekä kunniapuheenjohtaja.

Yhdistyksen nauhaa kannetaan juhlapuvussa tai tummassa puvussa. Nauhoja kannetaan

oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle tai päinvastoin. Kapeaa nauhaa voidaan

käyttää ruusukkeena puvun vasemmassa rintamuksessa. Nauha ei saa koskettaa paljasta

ihoa. Nauhoja voidaan käyttää yhdistyksen juhlatilaisuuksissa ja muissa akateemisissa

juhlissa.

Nauhoja käytetään akateemisten kunniamerkkien ja nauhojen tapaan. Kannettaessa

useampia nauhoja on yhdistyksen nauhaa kannettava ylimpänä yhdistystä edustettaessa ja

yhdistyksen tilaisuuksissa. Useamman kuin kolmen nauhan kantaminen ilman erityistä syytä

ei ole suotavaa.

5§ Käädyt

Inspehtorin käädyt:

Inspehtorin käädyt ovat yhdistyksen vanha merkki, jossa soikiossa kiertää teksti "Teologian

Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys" hopeapohjalla, keskellä helmiäispohjainen soikio, jossa

risti ja teksti "Ps. 23". Soikiomerkin yläpuoli on halkioristi. Käätyjen vitjat ovat niin ikään

soikion muotoiset.
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Inspehtorin käätyjä saa kantaa yhdistyksen inspehtori yhdistyksen vuosijuhlassa, yleisessä

kokouksessa, toverineuvoston kokouksissa sekä akateemisissa ja muissa sopivaksi

katsomissaan juhlatilaisuuksissa.

Kuraattorin käädyt

Kuraattorin käädyt ovat yhdistyksen uusi merkki, jossa soikiossa kiertää teksti “Teologian

Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys”, jonka halkaisee soikion keskeltä kulkeva vuosiluku “1853”.

Soikion keskellä on TYT:n kyyhkys-logo. Käätyjen vitjat ovat ympyröitä, joissa on kyyhkys-logo

ja joka toinen pala on soikea torus. Kuraattorin käätyjä saa kantaa yhdistyksen kuraattori

yhdistyksen vuosijuhlassa, yleisessä kokouksessa, toverineuvoston kokouksissa sekä

akateemisissa ja muissa sopivaksi katsomissaan juhlallisuuksissa.

6§ Ansiomerkit

Yhdistyksen korkein ansiomerkki on kultainen ansiomerkki. Kultainen ansiomerkki on pinssi,

jossa on kuvattuna soikealla pohjalla kyyhkynen, teksti "TYT" sekä yhdistyksen

perustamisvuosi "1853" seppeleen ympäröimänä. Kultainen ansiomerkki myönnetään

henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen ja teologian

opiskelijoiden etua. Aktiivisesta toiminnasta jättäytyminen on edellytys kultaisen

ansiomerkin myöntämiselle. Kultainen ansiomerkki annetaan kapeassa yhdistyksen

nauhassa.

Yhdistyksen toisiksi korkein ansiomerkki on hopeinen ansiomerkki. Hopeinen ansiomerkki on

pinssi, jossa on kuvattuna soikealla pohjalla kyyhkynen, teksti "TYT" sekä yhdistyksen
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perustamisvuosi "1853" seppeleen ympäröimänä. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää

pitkään ja ansiokkaasti yhdistyksessä toimineelle tai yhdistyksen hyväksi suoritetun

merkittävän teon tehneelle henkilölle. Hopeinen ansiomerkki annetaan kapeassa

yhdistyksen nauhassa.

Toverineuvosto perustaa syyskokouksessaan toimikunnan, joka tekee esityksen

ansiomerkkien saajista seuraavan toverineuvoston järjestäytymiskokoukseen. Toimikuntaan

kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja sekä kolmesta neljään muuta jäsentä, jotka

toverineuvosto valitsee keskuudestaan. Toimikunta pyytää jäsenistöltä esityksiä

ansiomerkeillä huomioitavista, ja toimikunta ottaa ne työskentelyssään huomioon. Uudet

ansiomerkit myönnetään yhdistyksen vuosijuhlassa, ellei hallitus toisin päätä.

7§ Yhdistyksen lippu

Yhdistyksen lippua voidaan käyttää yhdistyksen tilaisuuksissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa

yhdistys on edustettuna ja lipun käyttö on perusteltua. Lipun käytöstä päättää hallitus,

kiireellisissä tapauksissa hallituksen puheenjohtaja.

8§ Ohjesäännön täytäntöönpano

Tässä ohjesäännössä määriteltyjen huomionosoitusten hankinnasta ja hallinnoinnista vastaa

yhdistyksen hallitus. Hallitus voi päättää huomionosoitusten ulkomuodosta niiltä osin, kuin

tässä ohjesäännössä on jäänyt määrittelemättä.
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