
Materiaali-insinöörikilta ry:n merkkiohjesääntö 1 

Luku 1.Yleistä 2 

1§ Tällä ohjesäännöllä määrätään Materiaali-insinöörikilta ry:n tunnuksista ja merkeistä sekä niiden 3 

käytöstä. 4 

2§ Merkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa killan puheenjohtaja. Puheenjohtaja 5 

pitää jaetuista merkeistä listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja myöntämisperuste. 6 

 7 

Luku 2. Kunniatoimikunta 8 

3§ Killan hallitus valitsee ennen vuosijuhliaan kunniatoimikunnan, joka tekee esitykset killan 9 

kunnianosoitusten myöntämisestä jäsenistön esitysten perusteella. Kunniatoimikunnassa tulee olla 10 

3-7 jäsentä siten, että edustettuna on kiltaan myötävaikuttaneita henkilöitä, kuitenkin niin, että siinä 11 

on vähintään yksi jäsen istuvasta hallituksesta ja hallituksen tai sen toimihenkilöihin 12 

kuulumattomasta jäsenistöstä. Materiaalialumni ry:llä on oikeus nimittää yksi henkilö toimikuntaan. 13 

4§ Kunniatoimikunta valitsee itse joukostaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. 14 

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, tai 15 

kun killan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. 16 

5§ Toimikunnan päätökset tapahtuvat yksinkertaisella enemmistöllä. Mikäli päätöskohta koskee 17 

henkilön palkitsemista ja päätös on kielteinen, niin päätöksestä ei tehdä merkintää pöytäkirjaan. 18 

 19 

 20 

Luku 3. Killan tunnus 21 

6§ Killan tunnukseen kuuluu 10-hampainen musta ratas, jonka keskellä on valkoinen m-kirjain. M-22 

kirjaimen lopussa roikkuu musta teekkarilakin tupsu. Ratas on ympyrän muotoisella vihreällä (HEX: 23 

2FD142; RGB 47, 209, 66) pohjalla, jonka mustia ääriviivoja kiertää teksti MATERIAALI-24 

INSINÖÖRIKILTA fontilla Berlin Sans FB Demi Bold 25 

7§ Killan tunnusta voidaan käyttää killan varsinaisessa toiminnassa sekä toiminnassa, joka on killan 26 

tarkoituksen mukaista. 27 

 28 

Luku 4. Haalarit 29 

8§ Killan haalareiden väri on Burgundinpunainen (RGB: 144, 0, 32; Triplet hex: 900020; CMYK: 0, 100, 30 

76, 44; TSL: 370°, 100%, 56%) 31 

 32 

Luku 5. Merkkiohjesääntö 33 

9§ Killalla on kiltanauha, ansiomerkki ja pienoismerkki. 34 

10§ Killan nauha on 30mm leveä ja nauhassa on 7 raitaa. Raitojen värit ylimmästä alkaen ovat: kapeampi 35 

viininpunainen, musta, vihreä, valkoinen, vihreä, musta ja leveämpi viininpunainen. Nauhan kanto-36 

oikeus myönnetään killan ansiomerkin myöntämisen sekä kunniajäseneksi kutsumisen yhteydessä. 37 

Lisäksi killan hallituksen jäsenillä on oikeus kantaa nauhaa edustaessaan kiltaa, jos edustus ei 38 

tapahdu tamperelaisten opiskelijajärjestöjen piirissä. 39 

11§ Kiltanauhaa kannetaan vain juhlapuvussa.  40 

12§ Kiltanauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaan, kuitenkin 41 

niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana kiltanauha kulkee puvun etu- ja 42 

takaosien yläreunoista vasempaan lonkkaan. Kiltanauhan voi myös solmia ruusukkeeksi, joka 43 

kiinnitetään pukuun oikean rinnan yläpuolelle. 44 

13§ Liivin tai takin kanssa kiltanauha asetetaan siten, että se kulkee näiden alla oikealta olalta edestä 45 

vasempaan lonkkaan.  46 



 47 

14§ Killan ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin 48 

tuloksiin johtaneesta toiminnasta killan hyväksi. Ansiomerkin myöntämisestä päättää 49 

kunniatoimikunta jäsenten ja alumnien ehdotusten perusteella. Ansiomerkki on kultainen, 25mm 50 

halkaisijaltaan oleva killan pelkistetty tunnus, joka on ympäröity laakerinlehdillä. 51 

15§ Ansiomerkit luovutetaan killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa. 52 

16§ Killan pienoismerkkiä ovat oikeutettuja käyttämään istuvat sekä hallituskautensa päättäneet 53 

hallituksen jäsenet. Pienoismerkki on halkaisijaltaan 10mm oleva pelkistetty killan tunnus. 54 

17§ Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja lunastamaan pienoismerkin toimikautensa alettua. 55 

18§ Ansiomerkkiä käytetään juhlapuvussa kiltanauhan keskellä ja tummassa puvussa vasemman liepeen 56 

keskellä tai sydämen kohdalla. 57 

19§ Pienoismerkkiä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen kanssa vasemman käänteen keskellä 58 

tai sydämen kohdalla. 59 

 60 

20§ Myönnettyjen merkkien kanto-oikeus on elinikäinen. 61 

21§ Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi kiltanauhan sekä ansio- ja pienoismerkkien kanto-62 

oikeuden henkilöltä, joka toistuvasti törkeällä tavalla on halventanut merkin tai killan mainetta. 63 

 64 

Luku 6. Puheenjohtajan kääty 65 

22§ Materiaali-insinöörikillan puheenjohtajan tunnus on puheenjohtajan kääty. 66 

23§ Käätyä käytetään vuosijuhlissa ja niihin rinnastettavissa juhlavissa tilaisuuksissa, joissa pukukoodina 67 

on vähintään tumma puku. 68 

24§ Käädyn riipusosassa on kuvattu Materiaali-insinöörikillan logo tyylilteltynä. Riipuksen materiaali on 69 

SAE-standardin mukaista 316L-terästä. Käädyn ketju on hopeaa, tai muuta käädyn henkeen sopivaa 70 

materiaalia. Ketju on kiinnitetty riipukseen kahdesta kohdasta. 71 

25§ Käätyyn voidaan lisätä vastapaino ja/tai lukitusmekanismi. Näiden täytyy sijaita käädyn 72 

selkäpuolella ja olla käädyn henkeen sopivia. 73 

26§ Käädyn säilytyksestä ja kunnosta vastaa Materiaali-insinöörikillan puheenjohtaja. 74 

27§ Väistyvä puheenjohtaja luovuttaa käädyn uudelle puheenjohtajalle. 75 

 76 

Luku 7. Seremoniamestarin sauva 77 

28§ Killalla on seremoniamestarin sauva. 78 

29§ Sauva on metallista valmistettu sauva, jonka alaosa on viininpunainen. Sauvan varressa on renkaita 79 

eri materiaaliryhmistä. 80 

30§ Sauvaa käyttää killan juhlatilaisuuksissa toimessa oleva seremoniamestari. 81 

31§ Sauvaa lainataan pyynnöstä luotettaville tahoille vain oikeaa käyttöä varten edellytyksenä sen 82 

palautus samassa kunnossa, missä se oli lainattaessa. 83 

 84 

Luku 8. Arvonimihenkilöt 85 

32§ Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua 86 

henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt killan 87 

pyrkimyksiä. 88 

33§ Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan hallitus tai vähintään kymmenen (10) killan 89 

varsinaista jäsentä.  90 

34§ Vuoden Mikkiläiseksi voidaan valita killan varsinainen jäsen, joka on toiminnallansa ja läsnäolollansa 91 

toiminut esimerkillisenä materiaali-insinöörikiltalaisena. 92 

35§ Vuoden Mikkiläinen julkistetaan killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa, ja sen 93 

valitsee kunniatoimikunta. 94 



 95 

Luku 9. Killan tunnushymni 96 

36§ Killan tunnushymni on Materialistihymni:  97 

 98 

(Sävel: Oodi ilolle) 99 

TTY:n parhaimmisto, materialistit 100 

Heitä kumartavat teekkarit ja humanistit 101 

Metalleista loisteensa saivat, 102 

kovuutens’ keraameista on 103 

Tulevaisuus, se on meidän 104 

Viininpuna verraton! 105 

 106 

Materialistit, ihmiskunnan pelastajat 107 

Ylistystään laulavat myös tulevatkin ajat 108 

Meille kuuluu kunnioitus 109 

Meille päivä huominen 110 

esimerkki maailmalle 111 

Uljas viininpunainen! 112 

 113 

Luku 10. Ohjesäännön muuttaminen 114 

37§ Tätä ohjesääntöä voidaan muuttaa killan kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä. 115 

 116 

Luku 11. Ohjesäännön hyväksyminen ja voimaan astuminen. 117 

38§ Tämän ohjesäännön on Materiaali-insinöörikillan kokous hyväksynyt 8.3.2021 118 

 119 

39§ Ohjesääntö astuu voimaan 8.3.2021 120 


