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Opiskelijakuntanauha ja kunniamerkkiohjesääntö 
 
1 § Yleistä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin METKAn) opiskelijakuntanauhan 
käyttöoikeutta ja -tapaa sekä kunnia- ja ansiomerkkejä määritettäessä noudatetaan tätä ohjesääntöä. 
 
2 § Opiskelijakuntanauha 
Opiskelijakunnan jäsenyyden merkkinä kaikilla jäsenillä on oikeus kantaa METKAn 
kuntanauhaa edustettaessa opiskelijakuntaa. Hallitus voi myöntää kuntanauhan huomionosoituksena 
METKAn ulkopuoliselle henkilölle käytettäväksi akateemisissa tilaisuuksissa. 
 
Kuntanauhan värit ovat samat kuin METKAn värit, eli oranssi ja valkoinen. 
Nauha on 30 millimetriä leveä jaettuna kummankin värin kesken. 
 
Miehillä kuntanauha laskeutuu frakin alla oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle vyötärölle niin, 
että oranssi väri on ylempänä. Tumman puvun kanssa kuntanauha kulkee solmion päältä. Naisilla 
kuntanauha laskeutuu vasemmalta olkapäältä oikealle alas oranssiväri ylempänä puvun päältä. 
Kuntanauhaa ei tule kantaa siten, että se koskettaa paljasta ihoa, joten naiset voivat puvusta johtuen 
kantaa kuntanauhaa myös ruusukkeena puvun vasemmassa miehustassa. 
 
METKAn kuntanauhan lisäksi voidaan kantaa myös muita kuntanauhoja, kuitenkin kantaen METKAn 
tilaisuuksissa METKAn kuntanauhaa aina ylimpänä. 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistuneet METKAn jäsenet voivat käyttää kunta-nauhaa 
valmistumisensa jälkeen. 
 
3 § Kuntamerkki 
Kuntamerkki perustuu METKAn liikemerkkiin. Se on hopeanvärinen ja korkeudeltaan 17 mm. 
Kuntamerkkiä voivat käyttää kaikki METKAn jäsenet. Hallitus voi myöntää kuntamerkin 
huomionosoituksena METKAn ulkopuoliselle henkilölle. Kuntamerkkiä pidetään vasemmassa rintapielessä 
ja käytetään myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa. METKAn hallituksen jäsenet saavat käyttää 
kuntamerkkiä edustettaessa METKAa myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa. 
 
4 § Ansiomerkki 
Ansiomerkki perustuu METKAn liikemerkkiin ja se on hopeanvärinen. Ansiomerkki voidaan myöntää 
henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai merkittävällä teollaan on edistänyt METKAn toimintaa.  
 
Merkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt selostus 
hänen toiminnastaan tai merkittävästä teostaan METKAn toiminnan hyväksi. Ansiomerkin myöntämisestä 
päättää METKAn edustajisto. METKAn edustajisto voi myös myöntää ansiomerkin ansioituneelle 
henkilölle.  
 
Ansiomerkkien jako toimitetaan, mikäli mahdollista, METKA Gaalassa tai muussa soveltuvaksi 
katsottavassa tilaisuudessa. 
 
5 § Kunniamerkki 
Kunniamerkki perustuu METKAn liikemerkkiin ja se on kullattu. Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, 
joka on toiminnallaan tai erityisen merkittävällä teollaan edistänyt huomattavasti METKAn toimintaa.  
 
Merkkiä on anottava hallitukselta kirjallisesti. Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt selostus 
hänen toiminnastaan tai merkittävästä teostaan METKAn toiminnan hyväksi. Kunniamerkin 
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myöntämisestä päättää METKAn edustajisto. METKAn edustajisto voi myös myöntää kunniamerkin 
erityisen ansioituneelle henkilölle.  
 
Kunniamerkin jako toimitetaan, mikäli mahdollista, METKA Gaalassa tai muussa soveltuvaksi katsottavassa 
tilaisuudessa. 
 
6 § Ohjesäännön voimassaolo ja muuttaminen 
Tämä ohjesääntö on hyväksytty Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston 
kokouksessa 7.3.2012 ja se on voimassa toistaiseksi. Tämän ohjesäännön-muuttamisesta päättää 
opiskelijakunnan edustajisto yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 


