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Tampereen Arkkitehtikilta ry:n merkkiohjesääntö 

Tämän ohjesäännön on hyväksynyt Tampereen Arkkitehtikilta ry:n kokous 7.11.2019. 

1 Yleistä 

Tällä ohjesäännöllä määrätään Tampereen Arkkitehtikilta ry:n (myöhemmin 
tekstissä kilta) tunnuksista, ansio- ja kunniamerkeistä sekä pienoismerkeistä, niiden 
myöntämisestä ja niiden käytöstä. Lisäksi tällä ohjesäännöllä määrätään killan 
erityisistä kunniahenkilöistä. 

1.1 Merkkien mallikappaleet ja myönnetyt merkit 
Merkkien mallikappeleita säilytetään ja niiden kunnosta vastaa killan istuva hallitus. 
Killan hallitus pitää jaetuista kunnia- ja ansiomerkeistä listaa, johon merkitään saaja, 
päivämäärä ja myöntämisperuste. 

2 Killan tunnus 

2.1 Killan tunnus 
Killan tunnuksena toimii mukailtu ympyrän sisällä oleva A-kirjain. Tunnuksen 
perusväri on musta. Valkeaa tunnusta voidaan käyttää taustan ollessa musta. Kun 
käyttötarkoitus vaatii tarkennusta, käytetään tunnuksen yläreunassa tekstiä 
TAMPEREEN ja alareunassa tekstiä ARKKITEHTIKILTA. Kaikki teksti kirjoitetaan isoilla 
kirjaimilla. 

2.2  Tunnuksen käyttö 
Killan tunnusta voidaan käyttää killan hallituksen luvalla ja killan varsinaisessa 
toiminnassa. 

Kuva killan logosta. 
 

3 Killan merkistö 

3.1 Kunniatoimikunta 
Killan kokous kutsuu tarvittaessa koolle kunniatoimikunnan, joka tekee esitykset 
killan ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä. Kunniatoimikunnan tulee edustaa 
soveltuvalla tavalla kiltaan myötävaikuttaneita henkilöitä. 
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3.2 Puheenjohtajan pienoismerkki 
Tampereen Arkkitehtikillan puheenjohtajan pienoismerkki on killan virallisesta 
tunnuksesta tehty 10-millimetrinen kullattu pinssi. 

3.3 Raadin pienoismerkki 
Tampereen Arkkitehtikillan hallituksen ja toimihenkilöiden jäsenten (raadin) 
pienoismerkki on killan virallisesta tunnuksesta tehty 10-millimetrinen hopeinen 
pinssi. 

3.4 Jäsenen pienoismerkki 
Tampereen Arkkitehtikillan jäsenen pienoismerkki on killan virallisesta tunnuksesta 
tehty 10-millimetrinen pronssinen pinssi. Pronssisen pienoismerkin myöntämisestä 
päättää killan hallitus. Pronssista pienoismerkkiä saa käyttää hakemuksen 
hyväksymispäivästä alkaen. 

3.5 Pienoismerkin käyttö ja kantamistavat 
Pienoismerkkejä kannetaan juhlavan tai asiallisen asun vasemman käänteen 
keskellä tai sydämen kohdalla. Pienoismerkeistä kannetaan kerrallaan ainoastaan 
arvokkainta. Pienoismerkkiä kannetaan aina arvokkaasti ja sen arvolle sopivalla 
tavalla. Myönnetyn pienoismerkin kanto-oikeus on elinikäinen. 

3.6 Pienoismerkin luovutus, lunastus ja kanto-oikeuden kumoaminen 
Luovutettujen pienoismerkkien kanto-oikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen. 
Pienoismerkin kanto-oikeus alkaa uudella puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä ja 
toimihenkilöillä toimikauden alettua. Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja 
toimihenkilöt voivat lunastaa pienoismerkkinsä itselleen kanto-oikeuden alettua. 
Pronssisen pienoismerkin kanto-oikeus alkaa heti sen myöntämisen jälkeen, jolloin 
henkilö on oikeutettu lunastamaan pienoismerkin itselleen. 

Killan toiminnassa aikaisemmin mukana toimineet hallituksen puheenjohtajat 
voivat lunastaa kultaisen pienoismerkin ja muut hallituksen jäsenet sekä 
toimihenkilöt voivat lunastaa hopeisen pienoismerkin itselleen myös toimikautensa 
jälkeen. 

3.7 Pienoismerkin kanto-oikeuden kumoaminen 
Killan pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan hallitus voi evätä 
määräajaksi tai toistaiseksi pienoismerkin kanto-oikeuden henkilöltä, joka toistuvasti 
ja törkeällä tavalla on halventanut pienoismerkkiä tai killan mainetta. 

3.8 Killan kunniamerkki 
Killan kunniamerkki on 30-millimetrinen kullattu killan tunnus, jota kannetaan leveän 
kiltanauhan keskellä. Kunniamerkki korvaa muut kiltanauhaan kiinnitettävät merkit. 
Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset 
kunniamerkit. Kunniamerkkiä ovat oikeutettu kantamaan killan kunniajäsenet.  
Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (¾) ääntenenemmistöllä 
kutsua henkilön, joka on toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan 
huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä.  Kunniamerkki voidaan myöntää myös 
yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti 
edistänyt killan pyrkimyksiä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää killan kokous 
killan hallituksen ja kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei 
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esityksessä mainituista henkilöistä tehdä merkintää kokouksen pöytäkirjaan. Uusille 
kunniajäsenille kunniamerkit myönnetään killan vuosiuhlilla tai muussa juhlavassa 
tilaisuudessa. Merkit luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hallituksen osoittama 
henkilö. Merkin kanto-oikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen. 

3.9 Killan ansiomerkki 
Killan ansiomerkki on 30-millimetrinen hopeoitu killan tunnus, jota kannetaan 
leveän kiltanauhan keskellä. Ansiomerkki myönnetään tunnustuksena ansiokkaalle 
henkilölle tai yhteisölle, joka on aktiivisesti edistänyt killan toimintaa tai sen jäsenten 
etua. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset 
kunniamerkit. Ansiomerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kunniatoimikunnan 
esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainitusta henkilöstä 
tehdä merkintää hallituksen kokouksen Ansiomerkit jaetaan killan vuosijuhlilla tai 
muussa juhlavassa tilaisuudessa. Merkit luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai 
hallituksen osoittama henkilö. Merkin kanto-oikeus alkaa välittömästi luovutuksen 
jälkeen. 

4 Killan nauhat 

Killan nauhoja ovat kiltanauha ja leveä kiltanauha. Nauhoja kannetaan joko 
kokomittaisena oikealta olkapäältä vasemmalle lonkalle tai ruusukkeena oikeassa 
rintapielessä. Nauhoja kannetaan juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä 
akateemiset kunniamerkit. Killan nauhojen kanssa voidaan kantaa enintään kahta 
muuta nauhaa, jos niitä koskevat säännöt sen sallivat. Useampaa nauhaa 
kannetaan arvojärjestyksessä siten, että arvokkain nauha on ylimpänä. 
Kiltanauhaa ja leveää nauhaa ei käytetä yhdessä. Killan nauhaa ei saa luovuttaa 
henkilölle, jolla ei ole sen käyttöoikeutta. 

4.1 Kiltanauha  
Kiltanauha on 25 millimetrin levyinen nauha. Nauhan pohjaväri on musta, jossa on 
yksi valkoinen raita. Nauhan mittasuhteet ovat ylhäältä alkaen 15 mm, 1 mm ja 9 
mm. Kiltanauhan käyttöoikeus on kaikilla killan nykyisillä ja entisillä jäsenillä. 

4.2 Leveä kiltanauha 
Leveä kiltanauha on 50 millimetrin levyinen nauha. Nauhan pohjaväri on musta, 
jossa on yksi valkoinen raita. Nauhan mittasuhteet ovat ylhäältä alkaen 30 mm, 2 
mm ja 18 mm. 

Leveää kiltanauhaa ovat oikeutettuja kantamaan vain killan istuvan raadin 
jäsenet toimikautensa aikana sekä killan kunniamerkin ja ansiomerkin saaneet 
henkilöt. Kunnia- ja ansiomerkkiä käytetään vain kiinnitettynä leveään 
kiltanauhaan. 

 

Kuva kiltanauhasta. 



4 
 

5 Liput 

5.1 Virallinen lippu 
Killan lipun pohjaväri on musta. Lipussa on killan tunnus. Lippua säilytetään 
suojattuna. 

5.2 Virallisen lipun käyttö 
Lippua käytetään killan juhla- ja kunniatilaisuuksissa. Lippua voidaan myös käyttää 
muissa tilaisuuksissa, jolloin päätöksen käyttämisestä tekee killan hallitus. Lippua 
seuraa kahden (2) killan jäsenen lippuvartio, kun lippua kannetaan ilman suojusta. 
Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät tamperelaista teekkarilakkia. 

6  Sääntöjen muuttaminen 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 
(¾) äänten enemmistöltä. 

7  Ohjesäännön voimaantulo ja siirtymäsäädökset 

Nämä säännöt on killan kokous hyväksynyt 7.11.2019 ja se korvaa yleiskokouksen 
15.4.2010 hyväksytyn merkkiohjesäännön. 

Tämän merkkiohjesäännön astuttua voimaan jo teetetyt pienoismerkit, joissa on 
killan entinen logo, voidaan luovuttaa jäsenille. Kyseiset merkit pyritään 
luovuttamaan henkilöille, jotka ovat aloittaneet ennen vuotta 2019 entisen 
Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoina. Kilta säilyttää kustakin merkistä 
mallikappaleen. 

Aiemmin killan kunniajäseneksi nimitetyille henkilöille on luovutettu kultaisen pinssin 
käyttöoikeus, joka säilyy edelleen. Uusille kunniajäsenille luovutetaan killan 
kunniamerkki. Halutessaan myös aiemmin nimitetyt kunniajäsenet voivat lunastaa 
killan kunniamerkin. 

Aiemmin killan sankarijäseniksi nimitetyille henkilöille on annettu hopeisen pinssin 
käyttöoikeus, joka säilyy edelleen. Sankarijäsenyyksiä ei enää myönnetä. 
Halutessaan aiemmin nimitetyt sankarijäsenet voivat lunastaa killan ansiomerkin. 
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