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TYYn etiketti akateemisten kunniamerkkien sekä 
nauhojen kantamiseen 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallintosäännössä määrätään ylioppilaskunnan 

huomionosoituksista sekä niiden käytöstä (edustajiston päätös 20.4.2022). Tämä ohje on 

tarkoitettu selkeyttämään sekä tulkitsemaan näitä säädöksiä sekä niihin liittyviä yleisiä 

käytäntöjä, joita hallintosääntö ei suoraan säädä.   

Nauhojen kanto 

Nauhoja kannetaan frakin ja tumman puvun kanssa oikealta olkapäältä 

rinnan yli viistoon vasemmalle. Nauha kulkee frakin sekä kolmiosaisen 

tumman puvun liivin alla, sekä kravatin päällä. Juhla- ja iltapuvun kanssa 

nauhaa kannetaan ruusukkeena vasemmassa rintapielessä tai edellä 

mainitulla tavalla, kuitenkin niin, ettei se kosketa ihoa.  

TYYn kuntanauhaa kannetaan leveä valkoinen raita ylöspäin. Ruusukkeena 

kannettaessa pystyosan leveä valkoinen raita on sisäänpäin. 

TYYn kuntanauhan kanto-oikeus on kaikilla hallituksen ja edustajiston 

varsinaisilla jäsenillä, sekä ylioppilaskunnan työntekijöillä. Perinteisesti on 

tulkittu kanto-oikeuden koskevan myös edustajiston varajäseniä, jotka ovat 

edustajiston kokouksessa olleet läsnä. Lisäksi ansiolautakunta voi myöntää 

nauhan kanto-oikeuden muille 

Useamman nauhan kanto 

Ylioppilaskunnan jäsen kantaa TYYn kuntanauhaa ylimpänä. Tämän jälkeen 

mahdollisia muita nauhoja kannetaan arvojärjestyksessä, yleisesti 

seuraavasti: 

1) oman tiedekuntajärjestön hallitusnauhat 

2) oman aine- ja/tai harrastejärjestön hallitus- ja kuntanauhat 

3) muiden tahojen myöntämät nauhat 

Nauhoja kannetaan enintään kolmea kerrallaan. Nauhojen päällä voidaan 

myös kantaa tiettyjä akateemisia kunniamerkkejä silloin, kun näistä on 

erikseen säädetty. TYYn ansio- ja kunnianauhan kanssa ei kuitenkaan 
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kanneta muita nauhoja tai muita TYYn akateemisia kunniamerkkejä. Näitä 

nauhoja ei myöskään kanneta ruusukkeena. 

 

 

 

Akateemiset kunniamerkit 

TYYn jakamista kunniamerkeistä kunta- ja ansiomerkkiä kannetaan aina 

TYYn kuntanauhan kanssa, nauhassa tai ruusukkeessa. Istuva TYYn 

hallituksen jäsen kantaa hallituksen merkkiä nauhan kanssa, joko nauhassa 

tai ruusukkeessa. Mikäli hallituksen merkkiä kannetaan nauhassa kunta- tai 

ansiomerkin kanssa, sijoitetaan hallituksen merkki tämän alapuolelle. 

Nauhan päällä kannettaessa kunniamerkki on yleisesti aseteltu nauhan 

suuntaisesti. Entinen hallituksen jäsen kantaa hallituksen merkkiä 

vasemmassa rintapielessään. Muita akateemisia kunniamerkkejä 

kannetaan yleensä vasemmassa rintapielessä, ellei toisin kyseisestä 

merkistä ole määrätty.  

Nauhoja ja akateemisia kunniamerkkejä kannetaan akateemisilla 

vuosijuhlilla, sekä tilaisuuden etiketin niin ohjeistaessa. 

Ruusukkeen tekeminen 

Tarkat ohjeet ruusukkeet tekemiseen löytyvät TYYn YouTube-kanavalta: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAX4sskMFtE  
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