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HUMAKOn merkkiohjesääntö 

 

I Yleisiä määräyksiä 

 

1 §  
Tätä merkkiohjesääntöä sovelletaan Humanistisen ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta HUMAKOn huomionosoitusten myöntämisessä. 

 

II Huomionosoitukset ja niiden myöntäminen 

 

2 § 
Opiskelijakunta HUMAKOlla on kunniakirja sekä ansiomerkki, joita se voi 

huomionosoituksina myöntää. 

 

3 § Ansiomerkki 
Ansiomerkki voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta opiskelijakunnan jäsenelle, 

alumnille tai työntekijälle, joka on edistänyt opiskelijakunnan toimintaa ja/tai ollut 

merkittävässä roolissa opiskelijakunnan toiminnan kehittämisessä. Opiskelijakunnan 

alumneja ovat entiset työntekijät, hallituksen jäsenet ja edustajiston jäsenet. 

Ansiomerkki voidaan myöntää kunnianosoituksena myös opiskelijakunnan 

ulkopuoliselle taholle.  

 

4 § Kunniakirja 
Kunniakirja voidaan myöntää yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan tai 

merkittävällä teollaan edistänyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden pyrkimyksiä tai 

asemaa.  

Kunniakirja voidaan myöntää myös opiskelijakunnan toimintaan muutoin 

merkittävästi vaikuttaville yhteisöille tai henkilöille. 

 

5 § Huomionosoitusten myöntäminen  
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Ansiomerkin myöntämisestä päättää hallituksen esityksestä opiskelijakunnan 

edustajisto. Kunniakirjan myöntämisestä päättää hallitus. Aloitteen 

huomionosoituksen myöntämisestä voi tehdä vähintään yksi (1) opiskelijakunnan 

jäsen. Jäsenen tulee toimittaa aloite hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) 

vuorokautta ennen huomionosoituksen suunniteltua myöntämispäivää.  

 

Ansiomerkin jako toimitetaan, mikäli mahdollista, HUMAKOn vuosijuhlassa, muussa 

hallituksen soveltuvaksi katsottavassa tilaisuudessa, tai edustajiston 

sääntömääräisissä kokouksissa. 

 

6 § Huomionosoitusten dokumentointi 
Toiminnanjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt hallituksen puheenjohtajan, on 

pidettävä kirjaa mainituista huomionosoituksista sekä niiden luovutuksesta.  

III Merkkien käyttäminen 

 

7 § Merkkien käyttäminen 

Ansiomerkkiä käytetään vain tummassa puvussa tai juhlapuvussa. Tumman puvun 

kanssa ansiomerkkiä kannetaan rintataskun päällä tai takinkäänteessä. Juhlapuvussa 

ansiomerkki kiinnitetään vasempaan rintamukseen. Ansiomerkkien kanssa ei käytetä 

taskuliinaa. 

IV Erinäisiä määräyksiä  

 

8 § Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen 

Tämä ohjesääntö on hyväksytty edustajiston kokouksessa 14.11.2017 ja on toistaiseksi 

voimassa oleva. Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää Humanistisen 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto.  

 

 


