ANGLICA RY:N OHJESÄÄNTÖ TUNNUSTUKSISTA JA HUOMIONOSOITUKSISTA
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 2.2.2018
1§ Turun yliopiston englannin kielen ainejärjestö Anglica ry jakaa tässä ohjesäännössä
esitetyin perustein nauhoja ja merkkejä, joiden arvojärjestys on seuraava:
I valkopunakultainen jäsennauha
II ansiomerkki, jossa hopeanvärinen yhdistyksen siipisoihtumerkki
III kunniamerkki, jossa kullanvärinen yhdistyksen siipisoihtumerkki
I NAUHAT JA MERKIT
A. Yleistä
2§ Nauhojen leveydet ja merkkien koot
Jäsennauha 3,0 cm
Ansiomerkki Ø 2,8 cm - 3,0 cm
Kunniamerkki Ø 2,8 cm - 3,0 cm
B. Jäsennauha
3§ Jäsennauha on Anglican värejä (valkoinen, punainen, kultainen) tunnustava nauha,
jonka käyttöoikeus on kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Jäsennauhaa ei myönnetä erikseen.
4§ Jäsennauhaa kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle
valkoinen raita ylimpänä. Nauha ei saa kulkea paljaan ihon yli, joten
avonaisissa puvuissa nauhan yläosa kiinnitetään siihen, mistä puku alkaa.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää nauhasta solmittua ruusuketta rinnassa
vasemmalla puolella. Juhlapuvussa nauhaa kannetaan liivin alla.
C. Ansiomerkki
5§ Ansiomerkki on hopeanvärinen nauhaan kiinnitettävä tunnustus erittäin aktiivisesta ja
ansioituneesta toiminnasta järjestön hyväksi. Ansiomerkkejä myönnetään ansiojäsenille.
D. Kunniamerkki
6§ Kunniamerkki on kullanvärinen nauhaan kiinnitettävä tunnustus, joka myönnetään
vähintään viisi vuotta kestäneestä erittäin aktiivisesta ja ansioituneesta toiminnasta
järjestön hyväksi. Kunniamerkkejä myönnetään vuodessa enintään kaksi
kappaletta. Yleiskokous voi päättää poiketa tästä kiintiöstä erityisestä
syystä. Kunniamerkkejä myönnetään ansiojäsenille.
II TUNNUSTUSLAUTAKUNTA
7§ Tunnustusten päättämistä ja jakamista varten Anglica ry:n hallituksen puheenjohtaja
kokoaa tammikuussa tunnustuslautakunnan, joka koostuu yhdistyksen varsinaisista
ja ansiojäsenistä. Lautakunta kokoontuu tammi-helmikuun aikana, kerää ehdotukset ja tuo
esityksensä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta Anglica ry:n hallituksen
tietoon.

8§ Tunnustukset vahvistaa yhdistyksen kevätkokous.
9§ Tunnustukset jaetaan yhdistyksen vuosijuhlissa.
III YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
10§ Kaikkien nauhojen ja merkkien mallikappaleet säilytetään Anglican arkistossa.
11§ Merkin tai nauhan kadotessa tai rikkoutuessa asianomaisella henkilöllä on oikeus
lunastaa itselleen uusi ainejärjestöltä.
12§ Nauhojen ja merkkien kanto-oikeus säilyy asianomaisen erotessa ainejärjestöstä
tai jäsenyyden rauetessa. Erotettu jäsen menettää oikeutensa kantaa tunnustuksia.
13§ Tämän ohjesäännön muutoksista ja lisäyksistä päättää ainejärjestön yleiskokous.

