
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

MERKKIOHJESÄÄNTÖ

1 § Opiskelijakunnan lippu

 Opiskelijakunnan lippu on pohjaväriltään valkoinen, jossa on violetti SAMOn virallinen logo.

 Opiskelijakunnan lipun käyttämisestä julkisissa tilaisuuksissa määrää hallitus. 
 Lippua kannetaan sen omassa tangossa kahden opiskelijakunnan jäsenen muodostaman kunniavartion 
 saattamana. Lippuvartion tulee käyttää opiskelijakunnan airutnauhaan. 
 Opiskelijakunnan lippu tekee kunniaa samalla tavalla kuin Suomen lippu.

2 § Opiskelijakuntanauha

 Opiskelijakunnan merkkinä toimii opiskelijakuntanauha. Nauhan käyttöoikeus on kaikilla SAMOn 
 jäsenillä ja toimihenkilöillä. SAMOn hallitus voi lisäksi myöntää nauhan käyttöoikeuden sellaisille 
 ulkopuolisille henkilöille tai tahoille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet SAMOn toimintaan tai 
 ovat muuten lähellä SAMOa.

 Kuntanauhan käyttöoikeuden omaavilla henkilöillä on oikeus kantaa kuntanauhaa SAMOn 
 omissa tilaisuuksissa, edustaessaan SAMOa sekä muissa kuntanauhan arvolle sopivissa tilaisuuksissa.

 SAMOn opiskelijakuntanauhan värit ovat violetti ja valkoinen. 
 Nauhan leveys on 30 mm jaettuna tasan kummankin värin kesken.

 Miehillä kuntanauha kulkee takin alla ja laskeutuu oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle niin, 
 että valkoinen väri on ylempänä. Tumman puvun kanssa kuntanauha kulkee solmion päältä ja 
 juhlapuvun kanssa liivin alla.

 Naisilla kuntanauha laskeutuu puvun päällä vasemmalta olkapäältä alas oikealle niin, 
 että valkoinen väri on ylempänä. Kuntanauhaa ei saa kantaa siten, että se kulkee paljaan ihon yli. 
 Puvusta riippuen naiset voivat kuntanauhan asemesta kantaa nauhasta solmittua ruusuketta 
 puvun vasemmassa miehustassa.

 Opiskelijakunnan jäsenillä on oikeus lunastaa opiskelijakuntanauha tai ruusuke SAMOlta.

 SAMOn kuntanauhan lisäksi voidaan samaan aikaan kantaa myös muita kuntanauhoja. 
 SAMOn tilaisuuksissa SAMOn kuntanauhaa kannetaan kuitenkin aina ylimpänä.

3 § Airutnauha

 Airutnauha on kuntanauhan kaltainen, mutta leveämpi. Airutnauhaa kannetaan samalla 
 tavoin kuin kuntanauhaa. Se kulkee sekä miehillä että naisilla kuitenkin aina puvun päällä, 
 eikä siitä voi solmia ruusuketta.

4 § Opiskelijakunnan merkit

 Opiskelijakunnalla on käytössä seuraavat merkit:

  Jäsenmerkki
  Hallitusmerkki
  Ansiomerkki
  Kunniamerkki

 



 Jäsenmerkki on SAMOn logolla varustettu värillinen rintamerkki. SAMOn jäsenillä on oikeus 
 lunastaa jäsenmerkki SAMOlta.

 Jäsenmerkkiä kannetaan puvun vasemmassa miehustassa. 

 Hallitusmerkki on hopean värinen ja perustuu SAMOn logoon. 

 Edustajiston puheenjohtajilla, hallituksen jäsenillä ja SAMOn toimihenkilöillä on oikeus kantaa 
 hallitusmerkkiä SAMOa edustaessaan. Edustajisto voi myöntää hallitusmerkin pysyvän kanto-oikeuden, 
 joka jatkuu henkilön toimikauden päättymisen jälkeen. 

 Hallitusmerkkiä kannetaan opiskelijakuntanauhassa tai puvun vasemmassa miehustassa.

 Ansiomerkki on kullan värinen ja perustuu SAMOn logoon. 
 Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on 
 huomattavasti edistänyt SAMOn toimintaa. 
 
 Ansiomerkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. 
 Anomukseen tulee liittää saajan henkilötiedot, muut tarvittavat tiedot sekä lyhyt selostus tämän 
 toiminnasta tai merkittävästä teosta SAMOn hyväksi. Ellei anomusta hyväksytä, siitä ei tehdä 
 merkintöjä opiskelijakunnan asiakirjoihin. 

 Ansiomerkin myöntämisestä päättää hallituksen esityksestä edustajisto. 

 Ansiomerkkien jako toimitetaan, mikäli mahdollista, SAMOn vuosijuhlassa tai muussa sopivan 
 arvokkaassa tilaisuudessa.

 Ansiomerkkiä kannetaan opiskelijakuntanauhassa tai puvun vasemmassa miehustassa. 
 Mikäli asianomaisella on myös kunniamerkki, kannetaan ansiomerkkiä sen alapuolella.
 
 Kunniamerkki on kullan värinen, ansiomerkkiä suurempi ja perustuu SAMOn logoon. 

 Kunniamerkki annetaan SAMOn kunniajäsenelle. Kunniajäsenen ottamisesta päättää 
 SAMOn edustajisto opiskelijakunnan sääntöjen mukaan.

 Kunniamerkkiä kannetaan opiskelijakuntanauhassa kaikkien muiden merkkien yläpuolella.

 Kunniajäseneksi kutsuminen ja kunniamerkkien jako toimitetaan SAMOn vuosijuhlassa tai muussa 
 erityisen arvokkaassa tilaisuudessa.

5 § Opiskelijakunnan pöytästandaari

 Opiskelijakunnalla on pöytästandaari. Se on pystyasentoinen, jossa valkoisella pohjalla on 
 SAMOn virallinen logo. Standaarin reunat on rajattu violetilla viivalla.

 Pöytästandaari voidaan hallituksen päätöksellä antaa sellaiselle SAMOn ulkopuoliselle henkilölle tai 
 yhteisölle, joka on huomattavasti edistänyt SAMOn toimintaa ja pyrkimyksiä. 
 Pöytästandaari voidaan antaa myös koti- tai ulkomaiselle opiskelijajärjestölle.

6 § Erityisiä määräyksiä

 Tämän ohjesäännön vahvistamisesta ja muuttamisesta päättää edustajisto.

Tämä ohjesääntö on vahvistettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 
edustajiston kokouksessa 3.5.2016 ja se on voimassa toistaiseksi.


