
Unfortunately the instructions in english are still work in progress, but feel free to message us for

help!

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n eli KUTOPin nauha- ja kunniamerkkiohjeistus

Järjestönauha ja kunniamerkit

KUTOPin järjestönauha on 30 mm leveä, keltapohjainen nauha, jonka toisessa reunassa on musta, leveämpi

raita ja sen vieressä valkoinen, ohuempi raita. Järjestönauha luovutetaan hallitukselle ja päätoimisille

työntekijöille. Myös yhdistyksen jäsenillä on oikeus käyttää järjestönauhaa. Yhdistyksen hallitus voi myöntää

järjestönauhan huomionosoituksena myös yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle käytettäväksi akateemisissa

tilaisuuksissa.

Järjestönauhaa kannettaessa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Miehet

kantavat nauhaa siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalla lantiolle. Nauhaa kannetaan

juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Naiset kantavat nauhaa taiteltuna

ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa tai siten, että nauha kulkee vasemmalta olkapäältä rinnan yli

vasemmalle lantiolle. Nauha ei kuitenkaan saa koskettaa paljasta ihoa. Nauhaa käytetään aina siten, että

musta raita on alimpana. Ruusukkeen keskitaitoksessa mustan raidan tulee olla vasemmalla.

Järjestönauhan tulee olla käytettäessä puhdas ja ehjä. Järjestönauhan kantajan tulee kaikella käytöksellään

arvokkaasti edustaa yhdistystä.

KUTOPin järjestönauhassa saa kantaa ainoastaan KUTOPin myöntämiä merkkejä.

Hallituksen nykyiset ja entiset jäsenet kantavat kunniamerkkiä, KUTOPin pinssiä, juhlapuvun kanssa

järjestönauhassa siten, että miehillä merkki on kiinni nauhassa rinnan keskellä, naisilla kiinni keskellä

ruusuketta.



Ruusukkeen taitteluohje

1. Taita nauha kolmeen kerrokseen kuvan mukaisesti. Ruusukkeen alemman kerroksen tulee olla 9 cm

leveä.

2. Taittele seuraavaksi ruusukkeen toinen kerros, sen tulee olla 6 cm leveä.

3. Tee seuraavaksi taitos keskelle kuvan mukaisesti.

4. Pyöräytä nauha yhden kerran ruusukkeen ympäri, jonka jälkeen taita loppupää nauhasta sen taakse.

5. Tarkista, että olet taitellut ruusukkeen siististi ja kuvien sekä ohjeistuksen mukaisesti.

6. Päättele ruusukkeen taittelu nurjalle puolelle pienin ompelein, ja leikkaa mahdollinen ylimääräinen

nauha pois, ettei se näy ruusukkeen alta.

7. Ruusukkeen voi kiinnittää juhlapukuun hakaneuloilla tai ommella kevyesti miehustaan. Muista

kiinnittää ruusuke siten, että musta raita on alimpana ja ruusukkeen keskellä raita tulee edestäpäin

katsottuna vasemmalle.


