Resonanssi ry:n ansiomerkkiohjesääntö
1§
Resonanssi ry voi myöntää ansiomerkin nykyiselle tai entiselle jäsenelleen tunnustukseksi
aktiivisesta toiminnasta Resonanssin hyväksi.
2§
Merkit jaetaan Resonanssin vuosijuhlassa tai vastaavassa tilaisuudessa. Ansiomerkit numeroidaan
erityiseen ansiomerkkikirjaan, johon jokainen merkin saanut kirjoittaa nimensä.
3§
Esityksen merkkien jaosta tekee vähintään viisijäseninen merkkitoimikunta, jonka jäseniksi
kutsutaan henkilöt, joille merkki on aiemmin myönnetty, ovat toimineet Resonanssin hallituksen
puheenjohtajana tai ovat yhdistyksen kunniajäseniä. Toimikunnan puheenjohtajana ja
koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja. Merkkitoimikunta tekee esityksensä yhdistyksen
kevätkokoukselle kirjallisena. Esitys liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Kevätkokous joko hyväksyy
esityksen 2/3 äänten enemmistöllä tai palauttaa sen merkkitoimikunnalle uudelleenvalmisteltavaksi
ja esitettäväksi ja käsiteltäväksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
4§
Juhlapuvussa ansiomerkkiä kannetaan järjestönauhassa tai ruusukkeessa. Miehet voivat kantaa
merkkiä myös puvun vasemman kauluskäänteen päällä napinläven kohdalla ja naiset vastaavalla
korkeudella pukunsa vasemmassa rinnuksessa.
5§
Tämän ohjesäännön hyväksymisestä ja muuttamisesta päättää Resonanssin yhdistyksen kokous 2/3
enemmistöllä.
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Resonanssin nauhaohjesääntö
1§
Resonanssin nauhan värit ovat vihreä, fuksianpunainen ja musta ylhäältä alas. Raitojen paksuudet
ovat 10 mm, 10 mm ja 15 mm vastaavasti.
2§
Järjestönauhaa on oikeutettu kantamaan jokainen Resonanssin istuvan tai entisen hallituksen jäsen
sekä muu henkilö, jolle värienkanto-oikeus on myönnetty.
3§
Resonanssin värienkanto-oikeuden myöntämisestä muille kuin hallituksen jäsenille päättää hallitus
kokouksessaan.
4§
Henkilöt, joille värienkanto-oikeus on myönnetty, voivat lunastaa nauhan itselleen maksutta.
5§
Naisilla nauha kulkee vasemman ja miehillä oikean olan ylitse siten, että vihreä väri on ylimpänä ja
musta alimpana. Tarvittaessa naiset voivat käyttää pitkän nauhan sijasta puvun vasempaan
rinnukseen kiinnitettyä ruusuketta. Nauhaa ei saa käyttää paljaalla iholla eikä kansallispuvun
kanssa.
6§
Järjestönauhaa voidaan käyttää järjestön juhlatilaisuuksissa sekä muiden ylioppilasjärjestöjen ja
ylioppilaskuntien järjestämissä akateemisissa juhlatilaisuuksissa. Tarvittaessa nauhaa voidaan
käyttää myös muissa tilaisuuksissa, joiden arvokkuus ja luonne sitä edellyttävät. Airutnauhojen
käytöstä muissa kuin järjestön omissa tilaisuuksissa päättää hallitus tai kiireellisissä tapauksissa
puheenjohtaja. Airutnauhoihin ei tule kiinnittää mitään merkkejä.
7§
Oman järjestönauhan kanssa on suotavaa käyttää kerrallaan enintään kahta muun ylioppilasjärjestön
nauhaa. Samalla on myös huomioitava kyseenomaisten järjestöjen nauhan käyttöä koskevat säännöt
ja ohjeet.
8§
Tämän ohjesäännön hyväksymisestä ja muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous 2/3
enemmistöllä.
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