
ARTIKLA RY:N TUNNUSTUSOHJESÄÄNTÖ 

YLEISTÄ 

1 § Lapin yliopiston Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry myöntää ja jakaa tässä 

ohjesäännössä esitetyin perustein seuraavia nauhoja, merkkejä, mitaleita ja viirejä: 

1. Ainejärjestönauha 

2. Juhlamarsalkkanauha 

3. Hallitusmerkki 

4. Tunnustusmitali 

5. Pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki 

6. Kunniaviiri 

2 § Ansiomerkkien, tunnustusmitalien ja kunniaviirien jakamisesta päättää yhdistyksen hallitus 

ottaen huomioon yhdistyksen jäsenten ehdotukset tunnustusten saajiksi.  

 

NAUHAT 

A Ainejärjestönauha 

3 § Ainejärjestönauhaa, joka on punainen nauha ja jossa on ohut vihreä ja sininen raita toisessa 

reunassa, on oikeutettu käyttämään jokainen Artikla ry:n varsinainen jäsen sekä yhdistyksen 

kulloinenkin inspehtori. Yhdistyksen hallitus voi päättää käyttöoikeuden myöntämisestä myös 

muille henkilöille.  

4 § Ainejärjestönauhaa kannetaan tilaisuuksissa, joissa akateemisten järjestöjen nauhoja yleisesti 

kannetaan. 

5 § Frakin ja juhlapuvun kanssa ainejärjestönauhaa kannetaan oikealta olkapäältä viistoon 

vasemmalle leveä punainen raita alempana. Frakin kanssa nauhaa kannetaan liivin alla, 

juhlapukuun pukeuduttaessa nauhaa kannetaan solmion päällä. Iltapuvun kanssa 

ainejärjestönauhaa kannetaan vasemmalta olkapäältä viistoon oikealle leveä punainen raita 

alempana. Iltapuvun kanssa ainejärjestönauhaa voidaan kantaa myös vasemmassa rintapielessä 

ruusukkeeksi taiteltuna. Ainejärjestönauhan ei tule koskea ihoa kannettaessa.  

6 § Nauhaan oikeutettu henkilö kantaa ainejärjestönauhaa ylioppilaskunnan ja muiden järjestöjen 

nauhojen välissä. Nauhaa ei kuitenkaan tule käyttää yhtä aikaa juhlamarsalkkanauhan kanssa. 

 

B Juhlamarsalkkanauha 

7 § Juhlamarsalkkanauhaa, joka on leveä bolognanpunainen nauha, ovat oikeutettuja kantamaan 

ainoastaan vuosijuhlamarsalkkana kulloinkin toimivat henkilöt.  

8 § Juhlamarsalkkanauhaa kannetaan niin kuin ainejärjestönauhaa, ei kuitenkaan yhdessä 

ainejärjestönauhan kanssa. Juhlamarsalkan nauhaa ei voida käyttää ruusukkeeksi taiteltuna. 

Juhlamarsalkkanauhan ei tule koskea ihoa kannettaessa.  



9 § Juhlamarsalkkanauhaa kannetaan ainoastaan vuosijuhlissa. 

 

 

MERKIT, MITALIT JA VIIRIT 

 

A Hallitusmerkki 

10 § Hallitusmerkkiä, joka on hopeoitu merkki, kantavat inspehtori ja hallitus toimikauden aikana 

ainejärjestönauhassaan. Kauden jälkeen merkkiä kannetaan frakin, juhlapuvun ja iltapuvun kanssa 

vasemmalla puvun miehustassa.  

 

B Tunnustusmitali 

11 § Tunnustusmitali, joka on pronssinen mitali, voidaan myöntää yhdistyksen jäsenten hyväksi 

tehdystä työstä tai teosta Artiklan toiminnassa. Ensisijaisesti mitali on tarkoitus myöntää 

hallitustoiminnan ulkopuoliselle. Frakin ja juhlapuvun kanssa mitalia kannetaan vasemmalla 

rintataskun päällä ja iltapuvun kanssa vasemmalla puvun miehustassa.  

12 § Tunnustusmitalit jaetaan vuosittain yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä.  

 

C Ansiomerkki 

13 § Yhdistys voi myöntää ansiomerkin tunnustuksena yhdistyksen toiminnassa ansioituneelle 

henkilölle. 

14 § Yhdistyksellä on kolme eri tasoista ansiomerkkiä: pronssinen, hopeinen ja kultainen. 

Ansiomerkki on yhdistyksen logolla kuvioitu nastamerkki.  

 

Pronssinen ansiomerkki 

15 § Pronssinen ansiomerkki myönnetään tunnustuksena henkilölle erityisen merkittävästä 

toimimisesta Lapin yliopiston oikeustieteiden opiskelijoiden edunvalvonnan, ammatillisten 

valmiuksien ja tietouden, opintoihin liittyvien palvelujen ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien 

huolehtimiseksi, edistämiseksi ja tarjoamiseksi.  

Ansiomerkin saajan tulee olla yhdistyksen entinen tai nykyinen jäsen, taikka muutoin yllä mainitut 

kriteerit täyttänyt henkilö.  

 

 

 



Hopeinen ansiomerkki 

16 § Hopeinen ansiomerkki myönnetään tunnustuksena henkilölle erityisen merkittävästä, laaja-

alaisesta ja pitkävaikutteisesta toimimisesta Lapin yliopiston oikeustieteiden opiskelijoiden 

edunvalvonnan, ammatillisten valmiuksien ja tietouden, opintoihin liittyvien palvelujen ja vapaa-

ajanviettomahdollisuuksien huolehtimiseksi, edistämiseksi ja tarjoamiseksi.  

Ansiomerkin saajan tulee olla yhdistyksen entinen tai nykyinen jäsen tai muu erityisen 

ansioituneesti yhdistyksen päämäärien eteen toiminut henkilö.  

 

 

Kultainen ansiomerkki 

17 § Kultainen ansiomerkki myönnetään tunnustuksena henkilölle laajavaikutteisesta, 

poikkeuksellisen pitkäkestoisesta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sisältäneestä työstä 

oikeustieteellisen koulutuksen kehittämiseksi ja muutoinkin oikeustieteen opiskelijoiden hyväksi 

etenkin Lapin yliopiston oikeustieteiden opiskelijoiden keskuudessa.  

Ansiomerkin saajan tulee olla yhdistyksen entinen tai nykyinen jäsen.  

18 § Ansiomerkkiä kannetaan vasemmalla puolella rintapielessä. 

19 § Ansiomerkit ja tunnustusmitalit jaetaan vuosittain yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä.  

 

E Kunniaviiri 

20 § Yhdistyksen kunniaviiri, joka on punainen ja jossa on Artiklan tunnus vihreällä pohjalla, 

voidaan myöntää tehtäväsään ansioituneelle entiselle hallituksen puheenjohtajalle.  

Kunniaviiri voidaan myöntää myös muulle yksilölle tai yhteisölle tai sen jäsenten hyväksi tehdystä 

työstä.  

21 § Kunniaviiri jaetaan vuosittain yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä.  

 

MUUT MÄÄRÄYKSET 

22 § Kaikkien nauhojen, merkkien, mitalien ja viirien mallikappaleita säilytetään yhdistyksen 

toimistolla.  

23 § Yhdistyksen hallituksen sihteeri pitää tunnustusmitalien ja ansiomerkkien saajista erillistä 

luetteloa.  

24 § Ainejärjestönauhan, ansiomerkin ja tunnustusmitalin kanto-oikeus säilyy asianomaisen 

erottua yhdistyksestä, ellei yhdistyksen hallitus perustellusta syystä toisin päätä tai henkilö on 

erotettu yhdistyksestä.  

25 § Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous.  



26 § Tämä ohjesääntö korvaa kaikki aikaisemmat ohjesäännöt, joissa säädetään yhdistyksen 

nauhoista, merkeistä, mitaleista ja viireistä.  

27 § Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 19.11.2020 ja tulee sovellettavaksi 

1.1.2021 alkaen.  

 


