Merkkiohjesääntö
1 § Yleistä
Centria-ammatikorkeakoulun opiskelijakunta COPSAn opiskelijakuntanauhan käyttöoikeutta
ja -tapaa sekä kunnia- ja ansiomerkkejä määritettäessä noudatetaan tätä ohjesääntöä.
2 § Opiskelijakuntanauha
Opiskelijakunnan jäsenyyden merkkinä kaikilla jäsenillä on oikeus kantaa Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kuntanauhaa opiskelijakuntaansa edustettaessa. Hallitus voi
lisäksi myöntää nauhan käyttöoikeuden sellaisille ulkopuolisille henkilöille tai tahoille, jotka
ovat aktiivisesti osallistuneet opiskelijakunnan toimintaan. COPSAn opiskelijakuntanauhan
värit ovat valkoinen, punainen ja musta. Nauhan leveys on 50mm ja värit ovat jaettu niin, että
reunoilla olevat värit valkoinen ja musta ovat 15mm leveitä ja keskellä oleva punainen on
20mm leveää.
2.1 § Opiskelijakuntanauhan käyttö
Opiskelijakunnan jäsenet kantavat kuntanauhaa akateemisissa tilaisuuksissa
tumman puvun tai juhlapuvun kanssa. Miehet kantavat opiskelijakunnan nauhaa
oikealta olkapäältä vasemmalle puolelle laskeutuen niin, että valkoinen väri on
ylimpänä. Tumman puvun kanssa opiskelijakuntanauha kulkee solmion päältä ja
juhlapuvun kanssa liivin alla. Naiset kantavat nauhaa vasemmalta olkapäältä oikealle laskeutuen niin, että valkoinen väri on ylimpänä. Opiskelijakuntanauhaa ei
saa kantaa siten, että se kulkee paljaan ihon yli. Puvusta riippuen naiset voivat
opiskelijakuntanauhan asemesta kantaa nauhasta solmittua ruusuketta puvun
vasemmassa miehustassa.
2.2 § Muiden kuntanauhojen käyttö
COPSAn opiskelijakuntanauhan lisäksi voidaan kantaa myös muita kuntanauhoja, kuitenkin kantaen COPSAn tilaisuuksissa COPSAn opiskelijakuntanauhaa
aina ylimpänä.
3 § Opiskelijakuntamerkki
Opiskelijakuntamerkki on COPSAn logolla varustettu värillinen rintamerkki.
Kuntamerkkiä voivat käyttää kaikki COPSAn hallituksen ja edustajiston jäsenet ja opiskelijakunnan työntekijät edustaessaan COPSAa. Opiskelijakuntamerkkiä voi käyttää myös muissa
kuin akateemisissa tilaisuuksissa. Kantaessaan opiskelijakuntamerkkiä on käyttäydyttävä asiallisesti.
Juhlatilaisuuksissa opiskelijakuntamerkkiä kannetaan opiskelijakuntanauhassa tai vasemmassa rintapielessä. Mikäli ansioituneella jäsenellä on myös kultainen ja/tai hopeinen ansiomerkki, sitä kannetaan samassa nauhassa kultaisen ja/tai hopeisen merkin yläpuolella.
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4 § Huomionosoitukset
4.1 § Ansiomerkit
Opiskelijakunnalla on hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Ansiomerkki perustuu
opiskelijakunnan liikemerkkiin. Ansiomerkki on vastaanottajalleen maksuton.
Kunniamerkkien jako toimitetaan, mikäli mahdollista, Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vuosijuhlassa tai muussa soveltuvaksi katsottavassa tilaisuudessa. Opiskelijakunnalla on käytössään hopeinen ja kultainen ansiomerkki.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on omalla toiminnallaan
tai teollaan edistänyt opiskelijakunnan toimintaa.
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on omalla toiminnallaan
tai erityisen merkittävällä teollaan edistänyt huomattavasti opiskelijakunnan toimintaa.
4.2 § Ansiomerkin myöntäminen
Ansiomerkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomus tulee toimittaa opiskelijakunnan hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen
suunniteltua luovutuspäivää. Huomionosoitusten hakuajasta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen hakuajan päättymistä. Anomukseen
tulee liittää saajan henkilötiedot, muut tarvittavat tiedot sekä lyhyt selostus tämän
toiminnasta tai merkittävästä teosta COPSAn hyväksi. Ansiomerkki voidaan
myöntää myös opiskelijakunnan hallituksen aloitteesta. Ellei anomusta hyväksytä, siitä ei tehdä merkintöjä opiskelijakunnan asiakirjoihin. Ansiomerkin myöntämisestä päättää hallituksen esityksestä edustajisto
4.3 § Ansiomerkin käyttö
Ansiomerkkiä käytetään tummassa puvussa tai juhlapuvussa. Miehet kantavat
ansiomerkkiä rintataskun päällä, takinkäänteessä tai opiskelijakuntanauhaan
kiinnitettynä. Naiset kiinnittävät ansiomerkin pukunsa vasempaan rintamukseen
tai opiskelijakuntanauhaan
4.4 § Kunniakirja
Kunniakirja voidaan myöntää yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan tai
merkittävällä teollaan edistänyt Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
toimintaa tai asemaa. Kunniakirja voidaan myöntää myös opiskelijakunnan toimintaan muutoin merkittävästi vaikuttaville ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle.
5 § Ohjesäännön muuttaminen ja voimassaolo
Tämä ohjesääntö on hyväksytty 9.11.2016 edustajiston kokouksessa ja se on voimassa toistaiseksi. Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää opiskelijakunnan edustajisto yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
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