
Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen 
ry:n merkkiohjesääntö  
Tämän ohjesäännön on hyväksynyt Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry kokouksessaan 24.9.2020.  

Yleistä  

1§ Tarkoitus 
Tällä ohjesäännöllä määrätään Teknis-luonnontieteellisen killan Hiukkanen ry:n (myöhemmin kilta) 
tunnuksista, ansio- ja kunniamerkeistä sekä pienoismerkeistä, niiden myöntämisestä ja niiden käytöstä. 
Lisäksi tällä ohjesäännöllä määrätään killan erityisistä kunniahenkilöistä ja edustustehtäviin tarkoitetuista 
välineistä.  

2§ Merkkien mallikappaleet ja myönnetyt merkit 
Merkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa killan istuva hallitus. Killan hallitus pitää 
jaetuista merkeistä listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja myöntämisperuste.  

3§ Kunniatoimikunta 

Killan hallitus kutsuu tarvittaessa koolle kunniatoimikunnan, joka tekee esitykset killan kunnianosoitusten 
myöntämisestä. Kunniatoimikunnan tulee edustaa soveltuvalla tavalla kiltaan myötävaikuttaneita 
henkilöitä, kuitenkin niin, että siinä on vähintään yksi edustaja istuvasta hallituksesta, hallitukseen ja sen 
toimihenkilöihin kuulumattomasta jäsenistöstä sekä Hiukkasen alumni ry:stä. Kunniatoimikunnan 
sihteerinä toimii mahdollisuuksien mukaan killan hallituksen edustaja. 

4§ Ohjesäännön muuttaminen 
Tämän ohjesäännön ja sen muutokset hyväksyy killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänten 
enemmistöllä.  

Killan tunnukset  

5§ Killan virallinen tunnus 
Killan virallisessa tunnuksessa on 12-hampainen musta hammaspyörä, joka on halkaistu pystysuunnassa 
kahtia. Hammaspyörän ulkopuolella kiertää samalla elektroniradalla kaksi elektronia. Hammaspyörän 
yläpuolella lukee suurilla kirjaimilla ’HIUKKANEN’ ja alapuolella huomattavasti pienemmällä ’TEKNIS- 
LUONNONTIETEELLINEN KILTA’. Kaikki tekstit on kirjoitettu isoin kirjaimin. Hammaspyörän oikealla ja 
vasemmalla puolella on aaltokuviot. Merkki on väriltään musta. Killan virallinen tunnus on kaksiulotteinen. 
Killan kokous on hyväksynyt killan virallisen tunnuksen 6.3.2003.  

6§ Tunnuksen käyttö 
Killan tunnusta voidaan käyttää killan varsinaisessa toiminnassa sekä killan hallituksen luvalla.  

7§ Killan tunnusväri 
Killan tunnusväri on violetti (HTML-värikoodi: 661C8C).  

8§ Killan haalarit 
Killan haalareiden väri on mahdollisimman lähellä tunnusväriä oleva violetti. Haalareiden selkämyksessä on 
killan virallinen tunnus.  



Merkkiohjesääntö  

9§ Pienoismerkit 
Killalla on kultainen, hopeinen ja pronssinen pienoismerkki. Pienoismerkit on lueteltu arvojärjestyksessä 
arvokkain ensin. Pienoismerkeissä on mukailtu killan tunnus ilman tekstejä. Hallitukselle ja toimihenkilöille 
myönnettävät pienoismerkit ovat akateemisten kunniamerkkien tavoin kannettavia pienoismerkkejä, joita  

voidaan käyttää edustustilanteissa niin nauhan kanssa kuin ilmankin. Kunniajäsenille myönnettävä 
kultainen pienoismerkki on akateeminen kunniamerkki.  

10§ Kultainen pienoismerkki 
Kultaista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan kunniajäsenet ja hallituksen puheenjohtaja 
toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.  

11§ Hopeinen pienoismerkki 
Hopeista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan hallituksen jäsenet sekä killan toimihenkilöt 
toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.  

12§ Pronssinen pienoismerkki 
Pronssinen pienoismerkki voidaan myöntää killan varsinaiselle tai kannatusjäsenelle hakemuksesta. 
Pronssisen pienoismerkin myöntämisestä päättää killan hallitus vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten 
enemmistöllä. Pronssista pienoismerkkiä saa käyttää hakemuksen hyväksymispäivästä lukien.  

13§ Pienoismerkkien käyttö ja kantamistavat 
Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen 
kohdalla. Pienoismerkeistä kannetaan kerralla ainoastaan arvokkainta. Pienoismerkkiä kannetaan aina 
arvokkaasti ja sen arvolle sopivalla tavalla. Myönnetyn pienoismerkin kanto-oikeus on elinikäinen.  

14§ Pienoismerkin luovutus ja lunastus 
Kunniajäsenen kultainen pienoismerkki luovutetaan saajalle mahdollisimman juhlallisessa tilaisuudessa. 
Pienoismerkin luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen osoittama 
henkilö. Kunniajäsenen kultaisen pienoismerkin kanto-oikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen. 
Pienoismerkin voi lunastaa itselleen kanto-oikeuden alettua. Pienoismerkin kanto-oikeus alkaa uudella 
puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä toimikauden alettua.  

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

16§ Killan nauha 
Killan nauha on 30 mm leveä väritykseltään violetti valkoinen musta. Leveydestä kaksi kolmasosaa (2/3) on 
violettia, yksi kuudesosa (1/6) valkoista ja yksi kuudesosa (1/6) mustaa. Nauhaa kannetaan siten, että 
violetti väri on ylimpänä. Nauhan kanto-oikeus myönnetään kunnia- tai pienoismerkin myöntämisen 
yhteydessä. Nauhan väliaikaisen kanto-oikeuden myöntää killan hallitus kiltaa edustaville henkilöille, kun 
edustaminen ei tapahdu Tampereen yliopiston järjestöjen piirissä.  

17§ Nauhan kantamistavat 
 



Killan nauhaa kannetaan edustustehtävissä joko juhlapuvun tai tumman puvun kanssa. Nauha asetetaan 
siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaan, kuitenkin niin, ettei se ylitä paljasta 
olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana nauha kulkee puvun etu- ja takaosien yläreunoista oikealta 
vasempaan lonkkaan. Nauha kulkee puvun mahdollisen takin ja liivien alta. Mikäli nauhaa käytetään 
tumman puvun kanssa, asetetaan se kulkemaan solmion yli.  

Nauha voidaan myös solmia siistiksi ruusukkeeksi tai rintanauhaksi. Ruusuke tai rintanauha kiinnitetään 
pukuun vasemman rinnan yläpuolelle. Useampaa nauhaa käytettäessä ruusuketta pidetään arvokkaimman 
nauhan määrittämässä rintapielessä. 

Puvun, jakkupuvun tai vastaavan kanssa nauhaa voi vaihtoehtoisesti kantaa myös puvun takin vasemmassa 
kauluksessa siten, että se on 90 asteen kulmassa kauluksen ulkoreunaan nähden.  

Lippuohjesääntö  

18§ Lippu 
Killan lippu on suorakaiteen muotoinen, jonka korkeus on 22 mittayksikköä ja leveys 36 mittayksikköä. 
Lippu on väriltään violetti ja siinä on keskellä killan tunnus valkoisella. Lipun tunnuksen leveys on 18 
mittayksikköä. Tunnuksen keskipiste on pystysuunnassa lipun keskellä ja vaakasuunnassa 13 mittayksikköä 
tangon puoleisesta sivusta. Lippu on kiinnitettynä tankoon, jossa roikkuu teekkarilakin tupsu.  

19§Lipun käyttö 
Teknis-luonnontieteellisen killan Hiukkasen lippua käytetään killan toimeenpanemissa juhlatilaisuuksissa ja 
kunnianosoituksissa sekä killan hallituksen myöntämällä luvalla myös muissa tilaisuuksissa, jotka killan 
hallitus katsoo lipun arvolle sopiviksi.  

Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, kansallislaululle ja vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 
asteen kulmaan ja tervehdyksen jälkeen nostetaan hitaasti ylös. Samoin menetellään ennen lipun 
asettumista tilaisuudessa, jossa sitä käytetään.  

Juhlatilaisuuksissa ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden Hiukkasen jäsenen lippuvartio.  

Seremoniamestarin sauva ja viitta 

20§ Seremoniamestarin sauva ja viitta 
Killalla on seremoniamestarin sauva. Sauva on rakenteeltaan puinen ja väriltään violetti. Sauvan päähän on 
upotettuna 6 cl snapsilasi. Sauvaa käyttää killan juhlatilaisuuksissa toimessa oleva seremoniamestari. 
Sauvaa voidaan lainata muille henkilöille hallituksen luvalla. Seremoniamestarin viittaa voidaan käyttää 
seremoniamestarin asusteena vuosijuhlilla ja vuotissitseillä. Seremoniamestarin viittaan kirjataan aiempien 
seremoniamestarien nimet viimeisimmän seremoniamestarin tai hallituksen toimesta.  

Puheenjohtajan kääty 

21§ Puheenjohtajan kääty 

Hiukkasen puheenjohtajan tunnus on puheenjohtajan kääty. Käädyn riipusosassa on kuvattu killan tunnus 
tyylilteltynä. Ketju on kiinnitetty riipukseen kahdesta kohdasta. Käätyyn voidaan lisätä vastapaino ja/tai 
lukitusmekanismi. Näiden täytyy sijaita käädyn selkäpuolella ja olla käädyn henkeen sopivia. Käädyn 
säilytyksestä ja kunnosta vastaa killan puheenjohtaja. 



22§ Puheenjohtajan käädyn käyttö 

Käätyä käytetään vuosijuhlissa ja niihin rinnastettavissa juhlavissa tilaisuuksissa, joissa pukukoodina on 
juhlapuku. Poikkeuksena tähän, käätyä käytetään Hiukkasen vuosijuhlilla vuosijuhlien pukukoodin henkeen 
soveltuvalla tavalla. 

Arvonimihenkilöt ja kunnianosoitukset 

23§ Hiukkasen kunniajäsen 
Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka 
toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. Killan 
hallitus voi esittää killan kokoukselle henkilön kutsumista kunniajäseneksi. Killan jäsenistö voi esittää 
henkilön kutsumista kunniajäseneksi kirjallisesti ennen killan kokousta. Jäsenistön esityksen liitteenä tulee 
olla vähintään 15 killan varsinaisen jäsenen kirjallinen kannatus. Kunniajäsenyydet julistetaan juhlallisessa 
tilaisuudessa, mahdollisuuksien mukaan killan vuosijuhlien yhteydessä.  

24§ Hiukkaskiihdytin-palkinto 

Hiukkaskiihdytin-palkinto on kunnianosoitus, joka myönnetään henkilölle, jonka katsotaan aktiivisesti 
edistäneen killan toimintaa tai sen jäsenten etua. Kunnianosoituksen voi myöntää killan hallitus 
kunniatoimikunnan esityksestä. Kunnianosoituksen saajat julkistetaan vuosittain killan vuosijuhlien 
yhteydessä tai vastaavassa juhlallisessa tilaisuudessa. 

25§ Vuoden hiukkasteko -palkinto 

Vuoden hiukkasteko on kunnianosoitus, joka myönnetään vuosittain yksittäisestä erityisen paljon killan 
asemaa tai sen jäsenten etuja edistäneestä teosta, tapahtumasta tai ideasta. Kunnianosoitus voidaan 
myöntää henkilölle tai yhteisölle. Kunnianosoituksen voi myöntää killan hallitus kunniatoimikunnan 
esityksestä. Kunnianosoitus jaetaan vuosittain killan vuosijuhlien yhteydessä tai vastaavassa juhlallisessa 
tilaisuudessa.  

26§ Vuoden hiukkanen 
Killan hallitus valitsee vuosittain hallitukseen ja sen toimihenkilöihin kuulumattomien kiltalaisten 
keskuudesta Vuoden hiukkasen. Vuoden hiukkanen on aktiivinen kiltalainen, joka on edistänyt killan 
toimintaa ja pyrkimyksiä, ja siten nauttii kiltatovereidensa luottamusta. Vuoden hiukkanen julkistetaan 
killan pikkujouluissa tai loppuvuoden aikana muussa juhlallisessa tilaisuudessa ja samalla luovutetaan 
palkinto. Palkinnon luovuttaa killan hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen 
nimeämä henkilö.  

27§ Merkkiohjesäännön muuttaminen 

Tätä ohjesääntöä voidaan muuttaa killan kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. 

 


