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1

Tämä merkkiohjesääntö on hyväksytty killan kokouksessa 5.12.2013. Viimeisin päivitys on

2

tehty killan kokouksessa 26.11.2019.

3

1. Yleistä

4

1 § Tarkoitus

5

Tällä ohjesäännöllä määrätään Tuotantotalouden kilta Indecs ry:n (myöhemmin kilta) tun-

6

nuksista, ansio- ja kunniamerkeistä sekä pienoismerkeistä, niiden myöntämisestä ja niiden

7

käytöstä. Lisäksi tällä ohjesäännöllä määrätään killan erityisistä huomionosoituksista.

8

2 § Killan ikä ja perinteet

9

Kilta jatkaa Teollisuustalouden ammattiainekerhon INDECSin toimintaa ja perinteitä. Ker-

10

hon perustamispäivää 25.3.1986 pidetään täten myös killan perustamispäivänä ja killan ikä

11

lasketaan tästä päivästä.

12

3 § Kunniatoimikunta

13

Killan kokous kutsuu tarvittaessa vuosijuhlia edeltävässä syyskokouksessa koolle kunnia-

14

toimikunnan, joka tekee esitykset killan ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä. Kunnia-

15

toimikunnan tulee edustaa soveltuvalla tavalla kiltaan myötävaikuttaneita henkilöitä. Kun-

16

niatoiminnan sihteerinä toimii mahdollisuuksien mukaan valintahetkellä virassaan oleva kil-

17

lan puheenjohtaja.

18

4 § Merkkien mallikappaleet ja myönnetyt merkit

19

Merkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa killan istuva hallitus. Killan hal-

20

litus pitää jaetuista merkeistä ja standaareista listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja

21

myöntämisperuste.

22

5 § Ohjesäännön muuttaminen

23

Tämän ohjesäännön ja sen muutokset hyväksyy killan yleiskokous 2/3 ääntenenemmistöllä.

24

2. Killan tunnukset
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25

6 § Killan virallinen tunnus

26

Killan viralliseen tunnukseen kuuluu 12-hampainen ratas, jonka kello 12:ssa ja 6:ssa sijait-

27

sevat hampaat on lovitettu. Rattaan keskellä on pallon ekvaattori, 33 asteen ja 66 asteen

28

kääntöpiirit sekä neljä tasavälistä pituuspiiriä ympyrän äärilaidat mukaan lukematta. Koko

29

kuvion yli kulkee nouseva punainen indeksikäyrä, jossa on kaksi huippua ja kaksi laaksoa,

30

yhteensä neljä taitetta.

31

Tunnuksesta voidaan myös käyttää versiota, jossa edellä kuvattua kuviota kiertävät tekstit

32

”Guild of Industrial Engineering and Management Indecs” ja ”Tampere University” sekä ym-

33

pyrä. Alla on esitettynä killan viralliset tunnukset.

34

7 § Killan tunnuksen käyttö

35

Killan tunnusta voidaan käyttää vain killan varsinaisessa toiminnassa sekä killan hallituksen

36

luvalla.

37

8 § Killan haalarit

38

Killan haalareiden väri on valkoinen. Haalareiden selkämyksessä olevan killan tunnuksen

39

indeksikäyrän väri muuttuu vuosittain, mutta ei ikinä ole punainen.

40

Killan haalareita on oikeutettu käyttämään fuksi tai teekkari, joka opiskelee tai on opiskellut

41

tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkinto-opiskelijana tuotantotalouden tutkinto-

42

ohjelmassa yliopistossa Tampereella. Lisäksi haalareita on oikeutettu käyttämään Tampe-

43

reella tuotantotalouden jatkotutkintoa suorittava tai sitä suorittanut henkilö. Haalarit lunas-

44

taakseen henkilön tulee lunastushetkellä olla killan varsinainen jäsen. Haalarit voidaan

45

myöntää myös hallituksen erillispäätöksellä erityisen painavista syistä.
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46

3. Killan pöytästandaari

47

9 § Killan standaari

48

Standaari on yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle annettava arvokas huomionosoi-

49

tus. Standaari myönnetään merkittävästä yhteistyöstä lahjana, muistona tai ystävyyden

50

osoituksena.

51

10 § Standaarin myöntäminen

52

Standaarin luovutuksesta päättää killan hallitus.

53

4. Killan nauhat ja merkit

54

11 § Killan nauha

55

Killan nauha on 50 mm levyinen raidallinen nauha. Nauhan pohjaväri on tekniikanpunainen.

56

6 mm päässä nauhan alareunasta alkaa 16 mm levyinen hopeinen raita. Nauhan kanto-oi-

57

keus myönnetään killan kunnia- tai ansiomerkin myöntämisen sekä kunniajäseneksi kutsu-

58

misen yhteydessä.

59

12 § Killan kapea nauha

60

Killan kapea nauha on 30 mm levyinen raidallinen nauha. Nauhan pohjaväri on tekniikanpu-

61

nainen. 4 mm päässä nauhan alareunasta alkaa 8 mm levyinen hopeinen raita. Nauhan

62

kanto-oikeus on jokaisella killan hallituksessa tai killan sääntöjen 35 §:n tarkoittamassa toi-

63

mihenkilöroolissa toimivalla tai toimineella henkilöllä. Hallitus voi lisäksi myöntää killan nau-

64

han väliaikaisen kanto-oikeuden kunnolliselle indecsläiselle.

65

13 § Kunniamerkki

66

Killan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin kunniajäseneksi kutsumisen yhtey-

67

dessä. Lisäksi kunniamerkki voidaan myöntää yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin mer-

68

kittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. Kunniamerkin myöntämi-

69

sestä päättää killan kokous killan hallituksen ja kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei
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70

esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainituista henkilöistä tehdä merkintää kokouksen pöytä-

71

kirjaan.

72

Kunniamerkki on 40 mm halkaisijaltaan oleva kullattu killan tunnus, jonka indeksikäyrä on

73

emaloitu punaiseksi.

74

14 § Ansiomerkki

75

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin

76

tuloksiin johtaneesta toiminnasta killan hyväksi. Ansiomerkin myöntämisestä päättää killan

77

hallitus kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mai-

78

nitusta henkilöstä tehdä merkintää hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

79

Ansiomerkki on 40 mm halkaisijaltaan oleva antiikkihopeinen killan tunnus, jonka indeksi-

80

käyrä on emaloitu punaiseksi.

81

15 § Kunnia- ja ansiomerkkien jakaminen

82

Kunnia- ja ansiomerkit luovutetaan saajalle killan vuosijuhlilla tai siihen rinnastettavassa ti-

83

laisuudessa. Merkit luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hallituksen osoittama henkilö.

84

Merkin kanto-oikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen.

85

16 § Nauhojen ja merkkien kantamistavat

86

Killan kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan vain juhlapuvussa ja niitä kannetaan killan nauhan

87

keskellä. Killan nauhoja kannetaan lähtökohtaisesti juhlapuvussa mutta myös tummassa

88

puvussa, mikäli tämä on tilaisuuden juhlavuuden ja akateemisen luonteen vuoksi sopivaa ja

89

toivottavaa.

90

Killan merkeistä sekä nauhoista käytetään ainoastaan arvokkainta.

91

Nauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaan, kuiten-

92

kin niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana nauha kulkee puvun etu-

93

ja takaosien yläreunoista oikealta vasempaan lonkkaan. Nauha kulkee puvun mahdollisen

94

takin ja liivien alta. Mikäli nauhaa käytetään tumman puvun kanssa, asetetaan se kulkemaan

95

solmion yli.
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96

Nauha voidaan myös solmia siistiksi rusetiksi tai rintanauhaksi. Rintanauhana killan nauha

97

taitellaan kaksilehtiseksi ja kapea nauha kolmilehtiseksi siten, että nauhoissa oleva hopei-

98

nen viiva asettuu pystysuunnassa katsomasuunnasta oikealle. Rusetti tai rintanauha kiinni-

99

tetään pukuun vasemman rinnan yläpuolelle.

100

17 § Hallituksen pienoismerkki

101

Hallituksen kultaista pienoismerkkiä käyttävät killan hallituksen puheenjohtaja ja muut hal-

102

lituksen jäsenet sekä toimihenkilöt.

103

18 § Jäsenten pienoismerkki

104

Jäsenten hopeista pienoismerkkiä käyttävät killan varsinaiset jäsenet.

105

19 § Pienoismerkkien käyttö- ja kantamistavat

106

Hallituksen pienoismerkkiä käytetään toimikauden aikana sekä sen jälkeen.

107

Jäsenten pienoismerkkiä käytetään killan varsinaiseksi jäseneksi liittymisen jälkeen.

108

Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen kes-

109

kellä tai sydämen kohdalla. Pienoismerkeistä käytetään vain arvokkainta ja merkkiä ei käy-

110

tetä kunnia- tai ansiomerkin kanssa.

111

20 § Merkkien ja pienoismerkkien kanto-oikeuden kumoaminen

112

Merkin myöntänyt taho tai sellaisen puuttuessa killan hallitus voi evätä merkkien ja pienois-

113

merkkien kanto-oikeuden henkilöltä, joka toistuvasti tai törkeällä tavalla on halventanut kil-

114

taa tai killan merkkejä. Killan merkkejä ja pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti.

115

5. Seremoniamestarin sauva

116

21 § Seremoniamestarin sauva

117

Killalla on seremoniamestarin sauva. Seremoniamestarin sauva koostuu ontosta metal-

118

lisauvasta, jonka yläpäässä on puinen maapallo, jossa on killan tunnuksen mukainen nou-

119

seva indeksikäyrä.
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120

Maapalloa ympäröi kultainen metallikehä. Metallikehän päällä on 6cl vetoinen metallinen

121

snapsilasi.

122

22 § Seremoniamestarin sauvan käyttö

123

Seremoniamestarin sauvan käyttöoikeus on killan järjestämissä tapahtumissa juhlaa ohjaa-

124

villa henkilöillä. Seremoniamestarin sauvaa käytetään killan vuosijuhlassa ja muissa sopi-

125

vissa killan tilaisuuksissa, joissa toimii seremoniamestari.

126

6. Arvonimihenkilöt

127

23 § Indecsin kunniajäsen

128

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kut-

129

sua henkilön, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistä-

130

nyt killan pyrkimyksiä. Esityksen nimityksestä tekee killan hallitus kunniatoimikunnan esi-

131

tyksestä.

132

24 § Vuoden opettaja

133

Killan hallitus valitsee vuosittain kiltalaisten suositteleman opettajan vuoden opettajaksi.

134

Vuoden opettaja valitaan vertaamalla kandidaatteja ennalta määriteltyihin kriteereihin, jotka

135

ovat: opetuksen sisältö, oppimateriaalit, opetusmenetelmien monipuolisuus, vuorovaiku-

136

tustaidot opiskelijoiden kanssa ja opiskelijoiden ohjaus opetustapahtumien ulkopuolella.

137

Vuoden opettaja julkistetaan killan vuosijuhlissa ja samalla luovutetaan soveltuva huomion-

138

osoitus.

139

25 § Vuoden indecsläinen

140

Kiltalaiset valitsevat vuosittain kiltalaisten keskuudesta Vuoden indecsläisen suljetulla vaa-

141

lilla, joka toimitetaan vähintään viikon mittaisena. Vuoden indecsläinen on aktiivinen kilta-

142

lainen, joka on edistänyt killan toimintaa ja pyrkimyksiä, ja siten nauttii kiltatovereidensa

143

luottamusta.
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144

Mikäli äänestyksen voittaja ei täytä Vuoden indecsläisen ehtoja, killan hallitus voi puheen-

145

johtajan esityksestä ja yksimielisellä päätöksellä käyttää veto-oikeutta, jolloin palkinto anne-

146

taan äänestyksessä seuraavalle.

147

Vuoden indecsläinen julkistetaan killan vuosijuhlissa. Samalla luovutetaan Vuoden in-

148

decsläisen kiertopalkinto: puinen samppanjapulloteline, jossa on metallilevyyn kaiverret-

149

tuna aikaisempien Vuoden indecsläisten nimet. Palkinnon luovuttaa mahdollisuuksien mu-

150

kaan edellisvuoden Vuoden indecsläinen.

151

7. Muita määräyksiä

152

26 § Voimaantulo

153

Tämä ohjesääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen korvaten aiemman oh-

154

jesäännön.
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