
Metropolian kulttuurialan opiskelijayhdistys Demoni ry
Hämeentie 161 
00560 HELSINKI 

MERKKIOHJESÄÄNTÖ  

1 § Yleistä  

Metropolian kulttuurialan opiskelijayhdistys Demoni ry:n (myöhemmin Demoni) 
järjestönauhan ja hallitusmerkin käyttöoikeutta ja -tapaa sekä ansiomerkkejä 
määritettäessä noudatetaan tätä ohjesääntöä.  

1.1 § Opiskelijayhdistyksen tunnukset  

Opiskelijayhdistyksen tunnukset ovat järjestönauha, hallitusmerkki ja 
ansiomerkki.  

2 § Järjestönauha  

Opiskelijayhdistyksen jäsenyyden merkkinä kaikilla jäsenillä on oikeus kantaa Demonin 
järjestönauhaa edustettaessa opiskelijayhdistystä. Hallitus voi myöntää järjestönauhan 
huomionosoituksena Demonin ulkopuoliselle henkilölle käytettäväksi akateemisissa 
tilaisuuksissa.  

Järjestönauhan värit ovat pinkki ja valkoinen. Nauha on 30 millimetriä leveä, siten että 
nauhassa on seitsemän raitaa, joiden järjestys ja koko on seuraava: 2 mm leveä valkoinen 
raita, 1,5 mm leveä pinkki raita, 2,5 mm leveä valkoinen raita, 18 mm leveä pinkki raita, 2,5 
mm leveä valkoinen raita, 1,5 mm leveä pinkki raita ja 2 mm leveä valkoinen raita.  

Järjestönauhana käy myös Demoni ry:n vanha järjestönauha. 
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2.1 § Järjestönauhan käyttö  

Opiskelijayhdistyksen jäsenet kantavat akateemisissa tilaisuuksissa tumman puvun tai 
juhlapuvun kanssa opiskelijayhdistyksen nauhaa. Järjestönauhaa voi käyttää kahdella 
tavalla: joko puvun alla tai juhlapuvun päällä vasemmalta olkapäältä rinnan yli alas oikealle 
vyötärölle. Tumman puvun kanssa järjestönauha kulkee solmion päältä. Kuntanauhaa voi 
kantaa myös 80 mm leveäksi ruusukkeeksi taiteltuna puvun vasemmassa miehustassa.  

Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistuneet Demonin jäsenet voivat käyttää 
järjestönauhaa valmistumisensa jälkeen.  

2.2 § Muiden nauhojen käyttö  

Demonin järjestönauhan lisäksi voidaan kantaa myös muita järjestönauhoja, kuitenkin 
kantaen Demonin tilaisuuksissa ja Demonia edustettaessa Demonin järjestönauhaa aina 
ylimpänä.  

3 § Hallitusmerkki 

Hallitusmerkki perustuu Demonin logon versioon, jossa ei ole tekstiä. Se on väriltään 
hopea. Hallitusmerkki on käytössä istuvalla hallituksella ja siirtyy hallituskauden jälkeen 
uudelle hallitukselle. 

Hallitusmerkki on vastaanottajalleen maksuton. 

3.1 § Hallitusmerkin käyttö 

Hallitusmerkkiä käyttävät istuvan hallituksen jäsenet edustaessaan Demoni ry:tä. 
Hallitusmerkkiä voi käyttää myös muissa akateemisissa tilaisuuksissa.  Hallitusmerkkiä 
kannetaan vasemmassa miehustassa. 

Juhlatilaisuuksissa hallitusmerkkiä kannetaan kuntanauhassa ja käytetään vasemmassa 
miehustassa. Mikäli hallituksen jäsen omistaa myös Demoni ry:n ansiomerkin, kannetaan 
sitä samassa nauhassa hopeisen hallitusmerkin alapuolella. Ruusukkeeksi taitellussa 
järjestönauhassa merkkejä kannetaan vierekkäin niin, että edestäpäin katsottuna 
hallitusmerkki on vasemmalla ja ansiomerkki oikealla ruusukkeen päällä. 
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4 § Ansiomerkki  

Ansiomerkki perustuu Demonin logon versioon, jossa ei ole tekstiä. Se on väriltään 
kultainen. Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai 
merkittävällä teollaan on edistänyt Demonin toimintaa. Merkkiä on anottava hallitukselta 
kirjallisesti. Anomukseen tulee liittää saajan tiedot sekä lyhyt selostus hänen toiminnastaan 
tai merkittävästä teostaan Demonin toiminnan hyväksi. Ansiomerkkien myöntämisestä 
päättää Demonin hallitus.  

Ansiomerkki on vastaanottajalleen maksuton. Ansiomerkkien jako toimitetaan, mikäli 
mahdollista, vuosijuhlissa tai muussa soveltuvaksi katsottavassa tilaisuudessa.  

4.1 § Ansiomerkin käyttö  

Ansioituneet jäsenet kantavat merkkiä järjestönauhassa. Ansiomerkkiä voi käyttää 
juhlallisissa tilaisuuksissa.  

4 § Ohjesäännön voimassaolo  

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Metropolian kulttuurialan opiskelijayhdistys Demoni ry:n 
sääntömääräisessä syyskokouksessa 28.11.2018 ja se on voimassa toistaiseksi.  

Ohjesääntöä on muokattu ja täydennetty, ja se on näiden jälkeen hyväksytty Metropolian 
kulttuurialan opiskelijayhdistys Demoni ry:n yhdistyksen 1. ylimääräisessä kokouksessa 
25.2.2020. Merkkiohjesääntö on voimassa toistaiseksi. 
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