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ILTAKOULU RY:N 

MERKKIOHJESÄÄNTÖ 
 

Lippu 
Lippuohjesääntö on alun perin hyväksytty syyskokouksessa 2016. 

 

1 § 
Iltakoulu ry:llä on lippu. Lipun pohjaväri on musta. Lippuvaatteen keskellä on Iltakoulu ry:n tunnus; 

Kahdeksanpilarinen kultainen pylväikkö. 

 

2 § 
Lippua käytetään yhdistyksen juhlatilaisuuksissa. Lippua voidaan lisäksi käyttää muissakin lipun arvolle 

sopivissa tilaisuuksissa, jolloin päätöksen tekee yhdistyksen hallitus. Kiireellisissä tapauksissa lipun käytöstä voi 

päättää myös hallituksen puheenjohtaja. 

3 § 
Lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden hengen 

lippuvartio. Lipunkantajan sekä lippuvartion tulee olla Iltakoulu ry:n jäseniä. 

4 § 
Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle sekä vainajille siten, että se hitaasti 

lasketaan 45 asteen kulmaan ja välittömästi tervehdyksen jälkeen nostetaan takaisin ylös. 

5 §  
Iltakoulu ry:n hallitus, tai kiireellisissä tapauksissa puheenjohtaja, nimittää lipunkantajan ja lippuvartion 

tapauskohtaisesti. Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina ylioppilaslakkia. 

6 § 
Lipun säilytyksestä ja hoidosta vastaa hallituksen puheenjohtaja. 

 

Juhlanauha 
Juhlanauhaohjesääntö on alun perin hyväksytty syyskokouksessa 2018. 

 

7 §   

Iltakoulu ry:llä on juhlanauha, jota käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja 

yhdistystä edustettaessa. Juhlanauha on 30 mm leveä nauha, joka on symmetrinen keskiviivan suhteen. Nauhan 

pohjaväri on musta ja siinä on 5 mm reunasta oleva 5 mm raita kultaisella metallilangalla. 

  

8 §    



Iltakoulu ry 
Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö 18.11.2019 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
Liite 10: Iltakoulu ry:n merkkiohjesääntö 

 
Jokaisella Iltakoulu ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa juhlanauha itselleen. Nauhan käyttöoikeus säilyy 

yhdistyksestä eroamisen jälkeen. 

 

9 §  

Iltakoulu ry:n istuvan hallituksen jäsenillä on oikeus käyttää juhlanauhaa, jonka leveys on 45 mm. Nauha on 

samanlainen kuin 30 mm leveä. Nauhan pohjaväri on musta ja siinä on molemmin puolin 7,5 mm reunasta oleva 

7,5 mm leveä raita kultaisella metallilangalla. 

  

10 §  

Iltakoulu ry:n jäsenet kantavat akateemisissa tilaisuuksissa ylioppilaskuntanauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli 

viistoon vasemmalle. Nauhaa voi kantaa myös ruusukkeena vasemmassa rintapielessä. Nauha ei saa koskettaa 

paljasta ihoa. 

  

11 §  

Käytettäessä juhlanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. 

  

12 §  

Yhdistyksen juhlanauhan kanssa voi käyttää toista juhlanauhaa. Yhdistyksen tilaisuuksissa yhdistyksen 

juhlanauhaa kannetaan ylempänä, jos kannettavia nauhoja on kaksi. Toimessaan olevan hallituksen jäsenet eivät 

käytä muita kuin yhdistyksen juhlanauhaa. 

 

Logo 
14 § 

Iltakoulun logo koostuu kultaisesta kahdeksanpilarisesta pylväiköstä, jonka päätykolmioon on kirjoitettu 

yhdistyksen perustamisvuosi, 1975. Pylväikön alle on kirjoitettu Iltakoulu. 

15 § 

Iltakoulun logoa käytetään ensisijaisesti valkoisella, keltaisella ja muilla vaaleanvärisillä pohjilla mustana ja 

muilla pohjilla ensisijaisesti keltaisena ja toissijaisesti valkoisena. 

 

Vaakuna ja sinetti 

 
16 § 
Iltakoulun vaakunan vaakunakuvaus on seuraava: Mustassa kentässä alainen, aaltokoroinen hirsi, jonka 

yläpuolella kahdeksanpilarinen pylväikkö, kaikki kultaa. 

 

17 § 
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Iltakoulun sinetti koostuu laakerinlehtien ympäröimästä yhdistyksen vaakunasta, jonka yläpuolella on käärö, 

johon on kirjailtu järjestön perustamisvuosi. Kuviota ympäröi kaksinkertaisen reunuksen sisällä latinankielinen 

teksti ”SOCIETAS STUDENTIUM SCIENTIAE POLITICAE UNIVERSITATIS TAMPERENSIS”. 

18 § 
Sinettiä ja vaakunaa voidaan käyttää asianmukaisissa tilanteissa, joissa logon käyttöä ei pidetä riittävänä. 

Vaakunan ja sinetin käytöstä päättää yhdistyksen hallitus. 

 

Standaari 
 

19 § 
Iltakoulu ry:llä on standaari, jossa mustalla pohjalla on alalaidassa kultainen, aaltokoroinen hirsi, jonka 

yläpuolella päällä on kultainen, kahdeksanpilarinen pylväikkö. Standaarissa on kolme kielekettä, joihin on 

kiinnitetty kultaiset tupsut. 

20 § 
Standaari voidaan myöntää Iltakoulu ry:n nykyiselle tai entiselle jäsenelle sekä yliopiston henkilökunnan 

nykyiselle tai entiselle henkilökunnan jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi tai muuten 

edistänyt yhdistyksen tavoitteita tai arvoja. Standaari voidaan myöntää kullekin saajalle vain kerran, eikä sitä 

voida myöntää istuvan hallituksen jäsenelle. 

21 § 
Standaari luovutetaan ensisijaisesti yhdistyksen vuosijuhlissa tai marrasjuhlissa. Hallituksen päätöksellä 

standaari voidaan luovuttaa myös muussa tilaisuudessa. Standaarin luovutuksesta vastaa myöntämisestä 

päättäneen hallituksen edustaja. 

21 § 
Yhdistyksen hallitus on velvollinen pitämään kirjaa myönnetyistä standaareista, niiden vastaanottajista, 

myöntämisperusteista ja -ajankohdasta. 

22 § 
Jokainen yhdistyksen jäsen voi perustellen ehdottaa yhdistyksen hallitukselle standaarilla palkittavia henkilöitä. 

Standaarin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. 
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