KARJALAISEN OSAKUNNAN NAUHA JA
MERKKIOHJESÄÄNTÖ
1 § Osakunnan tunnukset
Osakunnan tunnuksia ovat osakunnan lippu ja osakuntanauha.
2 § Osakunnan kiitollisuuden ja tunnustuksen osoitukset
Osakunta voi jakaa kiitollisuuden ja tunnustuksen osoituksena kunniajäsenen merkin, kunnia,
ansio ja harrastusmerkin sekä osakunnan pienoislipun, emännän avaimen pienoismallin ja isän
nän tunnuksen.
3 § Osakunnan arvonmerkit
Osakunnan arvonmerkit ovat inspehtorin ja kuraattorin tunnukset sekä emännän avain.
4 § Merkkien ja arvonmerkkien materiaali
Merkit, arvonmerkit, kunniajäsenen arvomerkin taustalevy ja emännän avaimen pienoismalli
ovat hopeisia.
5 § Osakuntanauhan kantaminen
Osakuntanauhaa kannetaan sen arvon mukaisesti pukeutuneena.
Osakuntanauhaa kannetaan viistosti olkapäältä rinnan yli vyötärölle kiinnitettynä punaisen värin
ollessa ylimpänä. Pukua käytettäessä nauha kulkee takin alla, mutta solmion päällä. Nauhaa voi
kantaa myös ruusukkeena. Kannetun nauhan ei tule olla kosketuksissa paljaan ihon kanssa.
Nauhaa kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja osakunnan kokouksissa. Sen kantamises
ta muussa yhteydessä päättää kuraattori.
Osakuntanauhaan saa kiinnittää ainoastaan tässä ohjesäännössä mainittuja merkkejä ja arvon
merkkejä.
6 § Kiitollisuuden ja tunnuksen osoitusten myöntäminen
Kiitollisuuden ja tunnustuksen osoituksista päättää toverineuvosto.
7 § Kiitollisuuden ja tunnuksen osoitusten jakaminen
Kunniamerkkejä jaetaan saman lukuvuoden kuluessa korkeintaan kaksi, ansiomerkkejä neljä ja
harrastusmerkkejä kymmenen. Mikäli erityisistä syistä katsotaan välttämättömäksi jakaa jotakin
merkkiä useampia kappaleita, vaaditaan siihen osakunnan kokouksen päätös.
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Tunnustuksen ja kiitollisuuden osoitukset jaetaan osakunnan vuosijuhlassa. Harrastusmerkit jae
taan kuitenkin itsenäisyyspäivänä ja kevätlukukaudella osakunnan viimeisessä varsinaisessa ko
kouksessa. Kiitollisuuden ja tunnustuksen osoitukset voidaan jakaa myös muussa tilaisuudessa
erityisistä syistä. Merkkien jakotilaisuudessa on osakunnan lippu läsnä.
8 § Kiitollisuuden ja tunnuksen osoitusten kantaminen
Kunniajäsenen merkkiä ja kunniamerkkiä kannetaan kunnianauhaan kiinnitettynä juhlapuvun
yhteydessä akateemisissa juhlatilaisuuksissa.
Ansiomerkkiä kannetaan osakuntanauhassa.
Harrastusmerkkiä kannetaan osakuntanauhassa tai vapaasti sen arvon mukaisesti pukeutuneena.
9 § Osakunnan merkkien ja arvonmerkkien kantaminen
Osakunnan merkeistä kannetaan kerrallaan ainoastaan arvokkainta. Arvonmerkkejä voidaan
kantaa yhdessä muun merkin kanssa.
Inspehtori ja kuraattori kantavat arvonmerkkejään kaulaan ripustetussa osakuntanauhassa toi
miessaan virkaominaisuudessaan.
Emännän avaimen pienoismallia kannetaan osakuntanauhassa. Emäntä kantaa avaintaan osa
kuntanauhaan ripustettuna toimiessaan virkatehtävässään.
10 § Muiden ylioppilasjärjestöjen nauhojen kantaminen
Muiden ylioppilasjärjestöjen nauhoja voidaan kantaa juhlapuvussa ja molemminpuolisilla vie
railuilla muunkin puvun yhteydessä.
Kannettaessa useampia nauhoja oman osakunnan nauhaa kannetaan ylimpänä ja muita nauhoja
kannetaan sen alapuolella.
Useamman kuin kolmen nauhan kantaminen ilman erityistä syytä ei ole suotavaa.
11 § Kadonneet tai rikkoutuneet merkit ja nauhat
Kadonneen tai rikkoutuneen merkin tai nauhan tilalle on sen saaneella oikeus lunastaa uusi.
12 § Nauhojen ja merkkien mallikappaleet
Nauhojen ja merkkien mallikappaleiden on oltava osakunnassa nähtävinä.
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