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1 § Soveltamisala

Tällä tunnusohjesäännöllä annetaan tarkempia määräyksiä
Oulun Teekkariyhdistys ry:n, jäljempänä yhdistys, sääntöjen
28 §:ssä tarkoitetuista yhdistyksen tunnuksista ja niiden
käytöstä. Tämä tunnusohjesääntö on sääntöjen 31 §:ssä
tarkoitettu ohjesääntö.

2 § Tupsulakki

Lakin värit ovat valkoinen ja musta. Lakin päällyskangas on
yhtenäinen ja valkoista samettia. Lakin päällyskankaan
yhdistää lakin reunaan valkoiset, samettiset sivukappaleet.
Lakin reunus on vuorattu mustalla sametilla. Lippa on mustaa
muovia ja lakeria. Lakin hikinauhan on oltava nahkaa. Lakin
vuori on yläosasta vaaleansinistä kangasta. Lakin
päässäpysyminen varmistetaan mustalla kuminauhalla.
Lakissa on tupsu, jonka kannatinnarun pituus on 36 +- 1 cm.
Tupsun pitää olla tuuhea - n. 1600 lankaa ja sen on määrä
painaa 45 g +- 1 g, ja olla kokonaisuudessaan 20 +- 0.5 cm
pitkä. Tupsu ja sen kannatinnaru ovat väriltään mustia.
Kokardin paikka on lipan yläpuolella lakin mustassa
reunuksessa, ja kokardina saa käyttää vain yhdistyksen
tunnukseksi hyväksymää kokardia.
Tupsulakkia ovat oikeutetut kantamaan yhdistyksen kaikki ne
varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet lakinkäyttöön
oikeuttavat rituaalit. Lisäksi tupsulakkia saavat kantaa
yhdistyksen seniori- ja kunniajäsenet. Lakkia saa kantaa vain
lakkilain pykälässä 3 määriteltyinä ajankohtina eli 30.04.
kello 12:00 - 30.09. kello 24:00 välisenä aikana. Muina
aikoina lakkia saa kantaa vain yhdistyksen hallituksen luvalla.
Oululaisen tupsulakin käytöstä määrätään tarkemmin
yhdistyksen lakkilaissa ja -asetuksessa.

3 § Tupsulakkiin tehtävät lisäykset
Teekkarikiltojen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt voivat
käyttää lakissa kiltansa hallitus- tai muuta kokardia merkkinä
tehtävästään. Kokardin paikka on lakin tuulessa tai
kiltakokardin
paikalla.
Lisäksi
Oulun
yliopiston
ylioppilaskunnan hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä,
jotka ovat yhdistyksen jäseniä, on vastaava oikeus käyttää
lakissaan ylioppilaskunnan kokardia. Nämä oikeudet ovat
elinikäisiä. Lisäksi yhdistyksen kokous voi kirjallisesta
hakemuksesta
myöntää
oululaista
teekkarikulttuuria
edistäville rekisteröidyille yhdistyksille oikeuden myöntää
jäsenilleen ja toimihenkilöilleen oikeuden käyttää lakissaan
asianomaisen yhdistyksen tunnusta. Tunnusten tulee olla
hillittyjä ja lakkiin sopivia eivätkä ne saa merkittävästi
muuttaa lakin ulkonäköä. Lisäksi lakista ei saa poistaa mitään.
4 § Kunniamerkki

Yhdistyksen virallinen kunniamerkki on lakkikokardin
suurennettu versio. Kunniamerkki on kooltaan 40 mm kertaa
40 mm. Siinä on hopeoitu yhdistyksen tunnus keskellä, jota
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kiertää kullattu seppelöinti. Merkkiä kannetaan aina
yhdistyksen virallisessa leveässä nauhassa. Kunniamerkki
nauhoineen voidaan hallituksen esityksestä myöntää
yhdistyksen kokouksen päätöksellä kunnianosoituksena tai
kiitollisuudenosoituksena oululaisen Teekkariyhteisön tai sen
päämäärien hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta työstä.
5 § Ansiomerkit

Yhdistyksen ansiomerkkejä ovat:
Kultainen
ansiomerkki:
Kultainen
ansiomerkki on kullattu yhdistyksen tunnus, jonka halkaisija
on 20 mm. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää
kiitollisuuden osoituksena erittäin ansiokkaasta toiminnasta
oululaisen Teekkariyhteisön hyväksi. Kultaista ansiomerkkiä
kannetaan yhdistyksen nauhassa.
Hopeinen ansiomerkki: Hopeinen ansiomerkki
on hopeinen yhdistyksen tunnus, jonka halkaisija on 15 mm.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää kiitollisuuden
osoituksena
ansiokkaasta
toiminnasta
oululaisen
Teekkariyhteisön yväksi. Miehet kantavat hopeista
ansiomerkkiä vasemmassa napinlävessä, ja naiset vastaavassa
paikassa.
Molempien, sekä kultaisen että hopeisen ansiomerkin
myöntää hallitus yksimielisellä päätöksellään ja ansiomerkit
jaetaan pääsääntöisesti yhdistyksen vuosijuhlien yhteydessä.
Hallituskokardi:
Hallituskokardissa
on
keskellä yhdistyksen virallinen tunnus hopeoituna. Tunnus
itsessään on 10 mm kertaa 10 mm kooltaan. Yhdistyksen
tunnusta kiertää kullattu seppele, jonka vahvuus on noin 3
mm. Näin ollen ansiomerkki onkin leveimmillään 13 mm
levyinen. Hallituskokardi kiinnitetään Tupsulakin tuuleen,
paitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajilla, joilla killan
kokardi korvataan yhdistyksen hallituskokardilla. Yhdistyksen
hallituskokardin ovat oikeutettuja lunastamaan yhdistyksen
hallituksen jäsenet ja ylemmät toimihenkilöt.
Hallituskokardi voidaan myöntää myös muille
yhdistyksen nykyisille tai entisille jäsenille tai yhdistystä
lähellä olevalle henkilöille tunnustuksena yhdistyksen hyväksi
suoritetusta ansiokkaasta työstä, hallituksen yksimielisestä
päätöksestä.

6 § Virkamerkki

Yhdistyksen virallinen virkamerkki on lakkikokardin ns.
pinssi-versio. Se on kooltaan ja rakenteeltaan täysin identtinen
ansiomerkin kanssa, mutta sen kiinnitysmekanismi on mallia
rintakoru.
Yhdistyksen virkamerkkiä ovat oikeutetut
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kantamaan yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä ylemmät
toimihenkilöt
edustustilanteissa
toimikautensa
ajan.
Virkamerkkiä kannetaan vasemmassa napinlävessä tai
sydämen päällä.

7 § Yhdistyksen nauha

Yhdistyksen nauha on 25 mm levyinen sini-valkopunaraitainen nauha. Värien järjestys ja leveydet oikealta
vasemmalle ovat (katso kuva 1):
sininen raita 6 mm,
valkoinen raita 3 mm,
sininen raita 2 mm,
punainen raita 3 mm,
sininen raita 2 mm,
valkoinen raita 3 mm ja
sininen raita 6 mm.
Yhdistyksen leveä nauha on 50 mm levyinen sini-valkopunaraitainen nauha. Värien järjestys ja leveydet oikealta
vasemmalle ovat:
sininen raita 12 mm,
valkoinen raita 6 mm,
sininen raita 4 mm,
punainen raita 6 mm,
sininen raita 4 mm,
valkoinen raita 6 mm ja
sininen raita 12 mm.
Yhdistyksen nauha ei ole täysin heraldiikan sääntöjen
mukainen - tarkoituksella. Sini-valkoraidat kuvaavat
yhdistyksen paikkaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan
piirissä toimivana tekniikan opiskelijoiden etujärjestönä ja
keskellä oleva punainen raita taas erottaa selvästi yhdistyksen
nauhan ylioppilaskunnan nauhasta. Yhdistyksen nauhaa saavat
kantaa kaikki yhdistyksen jäsenet. Leveää nauhaa saavat
käyttää vain henkilöt, joille on myönnetty yhdistyksen
kunniamerkki. Yhdistyksen nauhaa kannetaan aina siten, että
se kulkee vinosti oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle.
Miehet kantavat nauhaa juhlapuvussa liivin alla, arkipuvussa
liivin päällä. Naisilla nauha kulkee samoin kuin miehillä,
mutta puvun päällä. Vaihtoehtoisesti naiset voivat kantaa
nauhaa ruusukkeena. Yhdistyksen nauhaa älköön kannettako
paljasta ihoa vasten. Yhdistyksen nauhaa kannetaan kuten
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan nauhaa.

8 § Puheenjohtajan nauha Yhdistyksen puheenjohtajan nauha on kuten yhdistyksen leveä
nauha mutta siinä on lisänä ruusuke.
Yhdistyksen puheenjohtaja kantaa puheenjohtajan nauhaa
edustustehtävissä.
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9 § Yhdistyksen standaari Yhdistyksen standaari on normaalikokoinen jalalla seisova
viiri, jonka taustana on yhdistyksen virallinen nauha. Nauhan
päällä kultaisen leikkauksen osoittamassa paikassa sijaitsee
väriltään valkoinen yhdistyksen tunnus, jota kiertää musta
hyvin ohut ääriviiva. Viiri huipentuu alareunassa pyramidiksi,
eli alareunaan muodostuu kolmio. Kolmion kaikista kolmesta
kärjestä riippuu musta tupsu, joka symbolisoi tupsulakin
tupsua (katso kuva 2). Viirin taustapuolella on harmaalla
teksti ”Oulun Teekkariyhdistys ry”. Standaari on yhteisölle tai
yksityiselle henkilölle annettava huomionosoitus ja sen
luovutuksesta päättää yhdistyksen hallitus.
10 § Yhdistyksen lippu

Yhdistyksen lippu on normaalikokoinen kantolippu jota
voidaan säilyttää edustustilanteissa jalustalla tai sitä voidaan
kantaa. Lipun tausta on valkoinen ja lipun keskellä sinisten
poikkiviivojen päällä on yhdistyksen tunnus punaisella. Lipun
koko on 160x100 cm.

Tämä tunnusohjesääntö on hyväksytty Oulun Teekkariyhdistys ry:n sääntömääräisessä
vuosikokouksessa/sääntömääräisessä vaalikokouksessa/ylimääräisessä kokouksessa
28.11.2005.
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Kuva 1. Yhdistyksen virallinen nauha

Kuva 2. Yhdistyksen standaari edestä
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Kuva 3. Yhdistyksen standaari takaa
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Kuva 4. Yhdistyksen lippu

