
 

 

MERKKIOHJESÄÄNTÖ 
 

1 § Yleistä 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin O’Diako) 

opiskelijakuntanauhan käyttöoikeutta ja -tapaa sekä kunnia- ja 

ansiomerkkejä määritettäessä noudatetaan tätä ohjesääntöä. 

 

1.1 § Opiskelijakunnan tunnukset 

 

O’Diakon tunnukset ovat opiskelijakuntanauha ja opiskelijakuntamerkki. 

 

2 § Opiskelijakuntanauha 

 

Opiskelijakunnan jäsenyyden merkkinä kaikilla jäsenillä on oikeus kantaa 

O’Diakon kuntanauhaa edustettaessa opiskelijakuntaa. 

Opiskelijakuntanauha on maksullinen. Hinnan määrittelee hallitus. Hallitus 

voi myös myöntää kuntanauhan huomionosoituksena O’Diakon 

ulkopuoliselle henkilölle käytettäväksi akateemisissa tilaisuuksissa. 

 

Kuntanauhan värit ovat violetti ja helmiäisenvalkoinen. Nauha on 30 

millimetriä leveä siten, että nauhassa on neljä (4) raitaa, joiden järjestys 

ja koko on seuraava: 5 mm leveä violetti raita, 10 mm leveä 

helmiäisenvalkoinen raita, 10 mm leveä violetti raita ja 5 mm leveä 

helmiäisenvalkoinen raita. 

 

2.1 § Opiskelijakuntanauhan käyttö 

 

Opiskelijakunnan jäsenet kantavat akateemisissa tilaisuuksissa tumman 

puvun tai juhlapuvun kanssa opiskelijakunnan nauhaa. 

 

Frakin kanssa käytettäessä kuntanauha laskeutuu frakin alla oikealta 

olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle vyötärölle niin, että violetti raita on 

ylempänä. Tumman puvun kanssa kuntanauha kulkee solmion päältä. 

 

Mekon kanssa kuntanauha laskeutuu vasemmalta olkapäältä oikealle alas. 

Kuntanauhaa ei tule kantaa siten, että se koskettaa paljasta ihoa, joten 

mekon kanssa voidaan puvusta johtuen kantaa kuntanauhaa myös 80 mm 

leveäksi ruusukkeeksi taiteltuna puvun vasemmassa miehustassa. 

 



 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneet O’Diakon jäsenet voivat 

käyttää kuntanauhaa valmistumisensa jälkeen. 

 

2.2 § Muiden nauhojen käyttö 

 

O’Diakon kuntanauhan lisäksi voidaan kantaa myös muita kuntanauhoja, 

kuitenkin kantaen O’Diakon tilaisuuksissa O’Diakon kuntanauhaa aina 

ylimpänä, paitsi jos nauhan kantaja edustaa tilaisuudessa jotakin muuta 

tahoa. 

 

3 § Opiskelijakuntamerkki 

 

Opiskelijakuntamerkki perustuu O’Diakon logon lintukuvioon. Se on 

väriltään hopeinen ja halkaisijaltaan 14 mm. 

 

3.1 § Opiskelijakuntamerkin käyttö 

 

Opiskelijakuntamerkkiä voivat käyttää kaikki O’Diakon hallituksen jäsenet, 

edustajiston puheenjohtajisto ja opiskelijakunnan työntekijät 

edustaessaan O’Diakoa. Opiskelijakuntamerkkiä voi käyttää myös muissa 

kuin akateemisissa tilaisuuksissa. 

 

Juhlatilaisuuksissa opiskelijakuntamerkkiä kannetaan kuntanauhassa, 

kuntanauharuusukkeessa tai vasemmassa rintapielessä. Kuntanauhassa 

merkki kiinnitetään kahden keskimmäisen raidan väliin siten, että merkki 

jää nauhaa käytettäessä rintakehän kohdalle. Mikäli ansioituneella 

jäsenellä on myös kultainen ansiomerkki, sitä kannetaan samassa 

nauhassa hopeisen merkin yläpuolella. 

 

3.2 § Opiskelijakuntamerkin lunastaminen ja luovuttaminen 

 

Opiskelijakuntamerkki on vastaanottajalleen maksuton. Opiskelijakunnan 

työntekijöille merkin luovuttaa opiskelijakunnan toiminnanjohtaja, kun 

työntekijä aloittaa tehtävässään. Opiskelijakunnan työntekijät palauttavat 

opiskelijakuntamerkin toiminnanjohtajalle, kun eivät enää toimi 

tehtävässään. 

 

4 § Opiskelijakunnan ansiomerkki 

 

Ansiomerkki perustuu O’Diakon logon lintukuvioon. Se on väriltään 

kultainen ja halkaisijaltaan 14 mm. 



 

 

 

4.1 § Ansiomerkin myöntäminen 

 

Opiskelijakunnan ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, 

joka toiminnallaan tai merkittävällä teollaan on edistänyt O’Diakon 

toimintaa. 

 

Merkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomukseen tulee liittää 

saajan tiedot sekä lyhyt selostus hänen toiminnastaan tai merkittävästä 

teostaan O’Diakon toiminnan hyväksi. Ansiomerkin myöntämisestä 

päättää O’Diakon edustajisto. 

 

Opiskelijakunnan ansiomerkki on vastaanottajalleen maksuton. 

Ansiomerkkien jako toimitetaan, mikäli mahdollista, vuosijuhlassa tai 

muussa soveltuvaksi katsottavassa tilaisuudessa. 

 

4.2 § Ansiomerkin käyttö 

 

Ansiomerkkiä voi käyttää juhlallisissa tilaisuuksissa. Ansiomerkkiä 

kannetaan kuntanauhassa, kuntanauharuusukkeessa tai vasemmassa 

rintapielessä. Kuntanauhassa merkki kiinnitetään kahden keskimmäisen 

raidan väliin siten, että merkki jää nauhaa käytettäessä rintakehän 

kohdalle.  

 

5 § Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen 

 

Tämä ohjesääntö on hyväksytty O’Diakon edustajiston kokouksessa 

17.9.2018 ja se on voimassa toistaiseksi. Tämän ohjesäännön 

muuttamisesta päättää opiskelijakunnan edustajisto yksinkertaisella 

äänten enemmistöllä. 

 


