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Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi ry myöntää järjestön         

nauhoja kunnianosoituksena ansioituneesta Kompleksi ry:n ja psykologian opiskelun eteen         

tehdystä työstä. 

1. Kompleksi ry:n nauhojen leveys on joko 30 mm (edustus- ja ansionauhat) tai 50 mm              

(kunniajäsennauha). Kompleksi ry:n nauhojen pohjaväri on vaalean liila. Kaikkien         

nauhojen molemmilla ulkoreunoilla on 5 mm leveät hopeiset raidat ja heti niiden            

vieressä sisäpuolella 2 mm leveät mustat raidat. 

2. Nauhojen myöntämisestä vastaa Kompleksi ry:n yhdistyksen mandaatilla Kompleksi ry:n         

hallitus. Edustusnauhoja voidaan jakaa milloin tahansa hallituksen tai hallituksen         

puheenjohtajan päätöksellä. Ansionauhoja voidaan jakaa kerran vuodessa hallituksen        

päättämässä tapahtumassa. Kunniajäsennauhoja voidaan jakaa Kompleksi ry:n       

vuosijuhlilla. 

3. Nauhoja voidaan myöntää Kompleksi ry:n jäsenille. Kunniajäsennauha voidaan myöntää         

myös järjestön ulkopuolisille tahoille, jotka täyttävät myöntämisen kriteerit. 

4. Ansio- ja edustusnauhoja tulee käyttää vain niiden arvolle sopivissa tilaisuuksissa.          

Tällaisia ovat esimerkiksi eri järjestöjen vuosijuhlat, sekä muut arvokkaat tilaisuudet,          

joissa nauhan kantaja edustaa Kompleksia. Nauhan kantaja edustaa Kompleksi ry:tä, ja           

häneltä odotetaan edustavaa ja kunniallista käytöstä. 

5. Myönnettäviä nauhoja on neljänlaisia: edustusnauha, ansionauha hopeisella       

ansiomerkillä, ansionauha kultaisella ansiomerkillä ja kunniajäsennauha. 

6. Ansiomerkeissä on yhdistyksen merkki joko kultaisena tai hopeisena ja         

kunniajäsenmerkissä kultaisena. Kompleksi ry:n ansiomerkki on halkaisijaltaan 16 mm,         

kunniajäsenmerkki 38 mm. 

7. Kompleksi ry:n ansiomerkkiä voidaan kantaa nauhassa tai käyttää pinssinä takin tai           

iltapuvun vasemmassa rintamuksessa. Kunniajäsenmerkki kannetaan ainoastaan sille       

tarkoitetussa nauhassa. 

8. Kompleksi ry:n edustusnauhan voivat hankkia ja sitä kantaa soveliaissa tilanteissa          

jokainen Kompleksi ry:n jäsen. 



9. Ansionauha hopeisella ansiomerkillä voidaan myöntää kiitokseksi Kompleksi ry:n        

jäsenelle ansiokkaasta järjestön ja Helsingin psykologian opiskelijoiden eteen tehdystä         

työstä. Hopeisen ansionauhan saaja on toimillaan osoittanut olleensa sitoutunut         

edistämään Helsingin psykologian opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. 

10. Ansionauha kultaisella ansiomerkillä voidaan myöntää kiitokseksi Kompleksi ry:n        

jäsenelle ansiokkaasta järjestön ja Helsingin psykologian opiskelijoiden eteen tehdystä         

työstä. Kultaisen ansionauhan saaja on toiminut poikkeuksellisen ansiokkaasti        

psykologian opiskelijoiden hyväksi ja osoittanut poikkeuksellista omistautumista sekä        

Kompleksille, Helsingin psykologian opiskelijoille, että psykologian oppiaineelle. 

11. Kunniajäsennauhaa saavat käyttää Kompleksi ry:n kunniajäsenet. 

12. Nauha puetaan niin, että se kulkee jommankumman olan ylitse. Esimerkiksi mekon           

kanssa voidaan tarvittaessa käyttää pitkän nauhan sijasta puvun vasempaan rinnukseen          

kiinnitettyä ruusuketta. Perinteinen tapa on, että naisilla nauha kulkee vasemman ja           

miehillä oikean olan ylitse. Kompleksi ry:n nauhaa ei saa käyttää paljaalla iholla eikä             

kansallispuvun kanssa. 

13. Nauhojen ja merkkien käyttöoikeus säilyy koko henkilön eliniän. 

14. Kompleksi ry:llä on oikeus kumota eri nauhojen ja merkkien käyttöoikeus, mikäli henkilö            

on tuottamuksellisesti toiminut järjestönsä tai oppiaineen opiskelijakunnan vahingoksi. 

15. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Kompleksi ry:n kokous. 

 


