Ynnä ry:n perinneohjesääntö
Päivitetty viimeksi yhdistyksen kokouksessa 14.3.2022

Loistoynnääjät
1§ Ynnä ry voi myöntää erityisiä Loistoynnääjä-mainintoja entisille tai nykyisille jäsenilleen,
ei kuitenkaan Ynnän hallituksessa istuville henkilöille.
2§ Yhdistyksen kokous myöntää Loistoynnääjä-maininnat hallituksen esityksestä tai
yhdistyksen kokouksessa esitetyn ehdotuksen perusteella. Ilman hallituksen pohjaesitystä
nimitys vaatii ¾ kokouksen äänistä. Jokainen nimitys tulee perustella kirjallisesti ja perustelut
tulee käydä läpi äänestyksen yhteydessä.
3§ Loistoynnääjä-maininta voidaan myöntää Ynnä ry:n jäsenelle, joka on pyyteettömästi
auttanut Ynnä ry:tä toiminnassaan tai edistänyt ynnäläisten opiskelijaelämää myös
mahdollisten aktiivivastuiden ulkopuolella.
4§ Loistoynnääjä-maininta voidaan myöntää pienemmin perustein kuin kunniamaininta ja
kunniajäsenyys, eikä vuosittaista rajaa ole, mutta hallituksen on silti harkittava maininnan
esittämistä tarkkaan ja huolellisesti.
5§ Loistoynnääjä-maininnan saaneista pidetään listaa Ynnä ry:n nettisivuilla heidän
suostumuksellaan, minkä lisäksi heille luovutetaan Loistoynnääjä-mitali.

Kunniamaininnat
6§ Ynnä ry voi myöntää erityisiä kunniamainintoja entisille tai nykyisille jäsenilleen, ei
kuitenkaan Ynnän hallituksessa istuville henkilöille.
7§ Yhdistyksen kokous myöntää kunniamaininnat hallituksen esityksestä tai yhdistyksen
kokouksessa esitetyn ehdotuksen perusteella. Ilman hallituksen pohjaesitystä nimitys vaatii
¾ kokouksen äänistä. Jokainen nimitys tulee perustella kirjallisesti ja perustelut tulee käydä
läpi äänestyksen yhteydessä. Hallituksen tulee perustella jokainen nimitys kirjallisesti.
8§ Kunniamaininta voidaan myöntää Ynnä ry:n jäsenelle, joka on tehnyt merkittävää työtä
yhdistyksen toiminnan edistämiseksi ja auttanut yhdistystä kehittymään järjestönä tai tehnyt
jotain muuta erityisen merkittävää yhdistyksen puolesta.
9§ Kunniamaininta voidaan myöntää pienemmin perustein kuin kunniajäsenyys, eikä
vuosittaista rajaa ole, mutta hallituksen on silti harkittava maininnan myöntämistä esittämistä
tarkkaan ja huolellisesti.
10§ Kunniamaininnan saaneista pidetään listaa Ynnä ry:n nettisivuilla heidän
suostumuksellaan, minkä lisäksi heille luovutetaan Ynnä ry:n ansiomerkki.

Kunniajäsenet
11§ Ynnä ry:n sääntöjen mukaan kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä
kutsua ansiokkaan henkilön tai rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön,
joka on antanut siihen suostumuksensa.
12§ Kunniajäsenyys on arvokkain Ynnä ry:n myöntämä kunnianosoitus.
13§ Yhdistyksen kokous nimeää kunniajäsenet hallituksen esityksestä. Hallituksen on
harkittava nimityksiä nimitysten esittämistä tarkkaan ja tehtävä kirjallinen perustelu
jokaisesta nimityksestä.
14§ Kunniajäseneksi nimitettävän henkilön tai muun tahon on katsottava toimineen
ansiokkaasti sekä pitkään yhdistyksen, sen toiminnan ja tarkoitusperien mukaisesti sekä
tukeneen Ynnää ja ynnäläisyyttä merkittävissä määrin. Yhdistyksen hallitus voi erittäin hyvin
perusteluin esittää myös muuta nimekästä ja ansioitunutta henkilöä kunniajäseneksi.
15§ Kunniajäseneksi voidaan nimittää enintään kaksi henkilöä vuosittain.
16§ Kunniajäseneksi nimitetylle luovutetaan kunniajäsenyyden todistava plaketti, Ynnän
kunniamerkki sekä juhlanauha ja hänen nimensä lisätään Ynnä ry:n kunniajäsenrekisteriin,
jota Ynnä ry:n hallitus ylläpitää. Plaketin muodosta säädetään hallituksen sisäisessä
ohjeessa ja hallitus on velvoitettu huolehtimaan plaketin alkuperäisen muodon säilymisestä.
17§ Ynnä ry:n historian aikana kaikkia nimitettyjä kunniajäseniä ei tiedetä, joten 25.4.2016
lähtien tehdyt nimitykset indeksoidaan alkaen luvusta 𝑛 + 1.

Opiskelun edistämisen kunniakirja
18§ Ynnä ry voi myöntää erityisiä opiskelun edistämisen kunniakirjan Jyväskylän yliopiston
entisille ja nykyisille luennoitsijoille, opetusassistenteille tai muille henkilökunnan jäsenille, ei
kuitenkaan Ynnän hallituksessa istuville henkilöille.
19§ Yhdistyksen kokous myöntää opiskelun edistämisen kunniakirjan hallituksen esityksestä
tai yhdistyksen kokouksessa esitetyn ehdotuksen perusteella. Ilman hallituksen
pohjaesitystä nimitys vaatii ¾ kokouksen äänistä. Jokainen nimitys tulee perustella
kirjallisesti ja perustelut tulee käydä läpi äänestyksen yhteydessä.
20§ Opiskelun edistämisen kunniakirja voidaan myöntää edellä mainituille henkilöille, jotka
ovat toiminnallaan ja työpanoksellaan edistäneet opiskelijoiden opintoja poikkeuksellisella
tavalla.
21§ Opiskelun edistämisen kunniakirjan saaneista pidetään listaa Ynnä ry:n nettisivuilla
heidän suostumuksellaan, minkä lisäksi heille luovutetaan kehystetty kunniakirja.
Kunniakirjan muodosta säädetään hallituksen sisäisessä ohjeessa.

Ynnä ry:n nauhat
22§ Ynnä ry:llä on ainejärjestönauha, jota käytetään käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin
akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa.

23§ Ainejärjestönauha on 30 𝑚𝑚 leveä ja sen värit ovat sininen (Space cadet blue), musta ja
valkoinen. Nauhan mitat ovat ylhäältä alas lukien 12+3+6+3+6 ja värit ovat järjestyksessään
sininen-valkoinen-musta-valkoinen-sininen.
24§ Ainejärjestönauhaa saavat käyttää kaikki Ynnä ry:n jäsenet ja nauhan voi lainata panttia
vastaan tai lunastaa itselleen yhdistyksen hallitukselta. Molemmissa tapauksissa summa on
10 euroa.
25§ Ainejärjestönauhan kanto-oikeus säilyy myös yhdistyksen jäsenyyden päättymisen
jälkeen.
26§ Lisäksi Ynnä ry:llä on käytössä juhlanauha, jonka käyttöoikeus on ainoastaan
yhdistyksen hallituksen jäsenillä sekä kunniajäsenillä. Kunniajäsenillä, kunniamaininnan
saaneilla ja hallituksen puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla on elinikäinen
käyttöoikeus juhlanauhaan. Palkituille luovutetaan omat nauhat veloituksetta ja
puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat saavat lunastaa juhlanauhan itselleen 10 euron
hintaan. Juhlanauhaa käytetään muuten kuten ainejärjestönauhaa.
27§ Juhlanauha on 45 𝑚𝑚 leveä ja sen värit ovat sininen (Space cadet blue), musta ja
valkoinen. Nauhan mitat ovat ylhäältä alas lukien 18+3+3+6+3+3+9 ja värit ovat
järjestyksessään sininen-musta-valkoinen-musta-valkoinen-musta-sininen.
19§ Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kunniajäsenillä on elinikäinen
käyttöoikeus juhlanauhaan ja heille luovutetaan omat nauhat veloituksetta. Muut hallituksen
jäsenet saavat käyttää nauhaa ainoastaan hallituskautensa ajan.
28§ Miehet kantavat ainejärjestö- tai juhlanauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon
vasemmalle; juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja tummassa puvussa solmion päällä ja
mahdollisen liivin alla. Naiset kantavat nauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolen
rintaa, tai vasemmalta olkapäältä rinnan yli oikealle. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.
Ainejärjestö- tai juhlanauhaa kannetaan frakin tai tumman puvun kanssa oikealta olkapäältä
rinnan yli viistoon vasemmalle; frakin kanssa liivin alla ja tummassa puvussa solmion päällä
ja mahdollisen liivin alla. Muun juhlapuvun tai sitä vastaavan juhla-asun kanssa nauhaa
kannetaan taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolen rintaa tai vasemmalta olkapäältä
rinnan yli oikealle. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.
29§ Nauhoja kannettaessa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle
sopivaa.
30§ Juhla- ja ainejärjestönauhoja ei saa kantaa samaan aikaan. Ynnä ry:n omissa
tilaisuuksissa juhla- tai ainejärjestönauhaa kannetaan ylimpänä, jos kantajalla on myös
muiden organisaatioiden nauhoja. Muissa tilaisuuksissa noudatetaan soveltuvia
ohjesääntöjä.

Ynnä ry:n merkit
31§ Ynnä ry:llä on kolme merkkiä, jotka ovat laskevassa arvojärjestyksessä kunniamerkki,
hallitusmerkki sekä ansiomerkki. Jos henkilöllä on useampi merkki, kannetaan arvokkainta
merkkiä aina ylimpänä.

32§ Kunniamerkki on kultainen ja 42mm halkaisijaltaan oleva ovaalin muotoinen Ynnä ry:n
tunnus. Kunniamerkkiä saavat kantaa ainoastaan kunniajäsenet ja sitä kannetaan aina
juhlanauhassa.
33§ Hallitusmerkki on kultainen ja 28mm halkaisijaltaan oleva ovaalin muotoinen Ynnä ry:n
tunnus. Hallitusmerkkiä saavat kantaa Ynnä ry:n hallituksen nykyiset ja entiset jäsenet ja sitä
kannetaan joko juhla- tai ainejärjestönauhassa, riippuen kantavan henkilön oikeudesta
kantaa Ynnä ry:n nauhoja.
34§ Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat hallitusmerkin veloituksetta
itselleen toimikautensa päätyttyä. Muut hallituksen jäsenet voivat lunastaa hallitusmerkin
itselleen 10 euron hintaan.
35§ Ansiomerkki on pronssinen ja 28mm halkaisijaltaan olevan ovaalin muotoinen Ynnä ry:n
tunnus. Ansiomerkkiä saavat käyttää ne henkilöt, joille on myönnetty Ynnä ry:n
kunniamaininta ja sitä kannetaan joko juhla- tai ainejärjestönauhassa, riippuen kantavan
henkilön oikeudesta kantaa Ynnä ry:n nauhoja.
36§ Jos kantajalla ei ole käytössä Ynnä ry:n nauhaa, kannetaan hallitus- ja/tai ansiomerkkiä
miehen takin miehustassa vasemmalla puolella tai naisilla vastaavassa kohdassa
juhla-asua.
37§ Miehet kiinnittävät Ynnä ry:n merkin nauhan keskelle vaakasuoraan rinnan kohdalle.
Naiset kiinnittävät merkin joko taitellun ruusukkeen keskelle vaakasuoraan tai käytettäessä
olan yli kulkevaa käyttötapaa, nauhan keskelle vaakasuoraan rinnan kohdalle.
Nauhaa viistoon rinnan yli käytettäessä Ynnä ry:n merkki kiinnitetään nauhan keskelle
vaakasuoraan rinnan kohdalle. Nauhaa ruusukkeena käytettäessä Ynnä ry:n merkki
kiinnitetään ruusukkeen keskelle vaakasuoraan.
38§ Ynnä ry:llä on myös Loistoynnääjä-mitali. Mitali on pyöreä ja halkaisijaltaan 50mm.
Mitalin väri on kultainen ja siinä on sininen nauha. Mitaliin on kaiverrettu Ynnä ry:n tunnus ja
teksti “Loistoynnääjä”.
39§ Loistoynnääjä-mitalia ei käytetä akateemisten kunniamerkkien tavoin, mutta muissa
tilanteissa sen käyttö on vapaata.

