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Kulti ry
Juhlaohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 26.8.2020

I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 § Tämä ohjesääntö ohjaa Kulti ry:n (jäljempänä yhdistys) perinnetoimikunnan toimintaa,
juhlanauhan ja huomionosoitusten myöntämistä ja näihin liittyvien merkkien käyttöä.
2 § Yhdistyksen viralliset värit ovat punainen (#FF0000) ja valkoinen (#FFFFFF). Yhdistyksen
väreistä voidaan käyttää eri yhteyksissä eri sävyjä, joista säädetään tarkemmin graafisessa
ohjeistuksessa.
3 § Juhlaohjesäännön muuttamisesta päätetään hallituksen kokouksessa kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
4§
Tämä
juhlaohjesääntö
hyväksyttiin
ensimmäisen
kerran hallituksen kokouksessa 26.8.2020. Hyväksytyksi tullessaan tämä juhlaohjesääntö on
korvannut voimassa olleen merkkiohjesäännön.
II LUKU
PERINNETOIMIKUNTA

5 § Yhdistyksen alaisuudessa toimii perinnetoimikunta, jonka tarkoituksena on vaalia
kuopiolaisten biolääketieteilijöiden perinteitä ja huolehtia yhdistyksen toiminnan
jatkuvuudesta.
6 § Perinnetoimikunnan tehtäviä ovat muun muassa huomionosoitusten esittäminen
hallitukselle ja hallitustoiminnan tukeminen. Lisäksi toimikunta ylläpitää listaa nykyisistä ja
entisistä yhdistyksen toimijoista.
7 § Perinnetoimikuntaan kuuluvat istuvan hallituksen puheenjohtajisto sekä vielä
opiskelevien, aikaisempien hallitusten puheenjohtajistot. Perinnetoimikuntaan voidaan
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kutsua myös muita yhdistyksen toiminnassa ansioituneita nykyisiä tai entisiä jäseniä
toimikunnan yksimielisellä päätöksellä.
8 § Perinnetoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin, joka pitää
pöytäkirjaa toimikunnan kokouksissa. Perinnetoimikunta järjestäytyy toimikunnan istuvan
puheenjohtajan kutsusta syyskokouksen jälkeen ennen vuoden loppua.
9 § Perinnetoimikunta kokoontuu toimikunnan puheenjohtajan kutsusta. Toimikunnan
toimikausi on kalenterivuosi.
III LUKU
JUHLANAUHA

10 § Juhlanauha on 35 mm leveä. Värit menevät ylhäältä alaspäin seuraavasti: kapea
punainen, leveä valkoinen, leveä punainen, kapea valkoinen.
11 § Juhlanauhaa saavat elinikäisesti kantaa nykyiset ja entiset yhdistyksen jäsenet sekä ne
henkilöt, joille juhlanauha on myönnetty.
Juhlanauha myönnetään yhdistyksen istuville hallituksen jäsenille ja hallituksen päätöksellä
ansioituneelle yhdistyksen toimintaa edistäneelle henkilölle.
12 § Juhlanauhaa kannetaan niin, että kevyempi väri, leveä valkoinen, on ylempänä.
Ruusuketta kannetaan siten, että leveä valkoinen on vasemmalla ylhäällä.
Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle
lantiolle. Nauhaa kannetaan takin alla. Frakkia käytettäessä nauha kulkee liivin alla, tumman
puvun kanssa liivin ja solmion päältä. Tumman puvun kanssa ilman liiviä nauha kulkee
solmion päältä.
Nauhaa voi kantaa myös ruusukkeeksi taiteltuna juhlapuvun vasemmassa miehustassa tai
vasemman rintataskun päällä.
Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.
13 § Juhlanauhaa kannettaessa tulee pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.
Juhlanauhaa kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa.
Yhdistyksen hallituksen vastuulla on tiedottaa nauhojen oikeanlaisesta käytöstä.
IV LUKU
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HUOMIONOSOITUKSET

14 § Yhdistys voi myöntää nykyiselle tai entiselle jäsenelleen tai muulle yhdistyksen hyväksi
toimineelle henkilölle huomionosoituksia. Esityksiä ansiomerkin saajasta ja kunniajäseneksi
kutsumisesta voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen
hallitus päättää ansiomerkkien myöntämisestä.
15 § Huomionosoitukset luovuttaa yhdistyksen hallitus. Huomionosoituksen luovutuksen
yhteydessä huomionosoituksen saajalle annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi
huomionosoituksen myöntämisen perusteet. Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa
huomionosoitusten saajista, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.
16 § Huomionosoituksia voidaan luovuttaa yhdistyksen vuosijuhlien yhteydessä.
17 § Samalle henkilölle voidaan myöntää useampia huomionosoituksia saman vuoden aikana.
18 § Yhdistyksellä on kolme eri ansiomerkkiä: pronssinen, hopeinen ja kultainen. Merkki on
muodoltaan pyöreä mitali, jossa on yhdistyksen logo ja punavalkoinen nauha. Merkki voidaan
myöntää yhdistyksen nykyiselle tai entiselle jäsenelle tai muulle henkilölle tunnustukseksi
yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Virallisena mallikappaleena toimii hopeinen mitali, jota
pidetään Kultihuoneen kaapissa. Ansiomerkit numeroidaan juoksevalla numeroinnilla.
19 § Ansiomerkkiä kannetaan juhlapuvun vasemmassa miehustassa tai vasemman
rintataskun päällä. Ruusukkeen kanssa ansiomerkkiä kannetaan sen alapuolella.
20 § Henkilö voi harkintansa mukaan kantaa kaikkia saamiaan yhdistyksen myöntämiä
ansiomerkkejä tai vain arvoltaan korkeinta.
21 § Pronssinen ansiomerkki on pronssinen mitali, joka voidaan myöntää yhdistyksen
nykyiselle tai entiselle jäsenelle tai muulle henkilölle tunnustukseksi ansioituneesta työstä
yhdistyksen hyväksi.
22 § Hopeinen ansiomerkki on hopeinen mitali, joka voidaan myöntää yhdistyksen nykyiselle
tai entiselle jäsenelle tai muulle henkilölle tunnustukseksi erityisen ansioituneesta työstä
yhdistyksen hyväksi.
23 § Kultainen ansiomerkki on kultainen mitali, joka voidaan myöntää yhdistyksen nykyiselle
tai entiselle jäsenelle tai muulle henkilölle tunnustukseksi poikkeuksellisen ansioituneesta
työstä yhdistyksen hyväksi.
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24 § Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyys on
yhdistyksen korkein huomionosoitus. Yhdistyksen kunniajäsenelle myönnetään kultainen
ansiomerkki, mikäli hänellä ei ole sitä ennestään.
25 § Yhdistyksen jäsenet äänestävät vuosittain keskuudestaan Vuoden kultin, joka on
auttavalla ja kannustavalla toiminnallaan levittänyt hyvää henkeä jäsenistön keskuudessa.
Mikäli useampi kuin yksi saa samalla äänimäärällä eniten ääniä, palkitaan heidät kaikki.
26 § Hallitusmerkki on hopeinen, halkaisijaltaan 25 mm, yhdistyksen logon keskiössä olevan
kuvion muotoinen merkki. Merkkiä saavat kantaa kaikki yhdistyksen hallituksessa toimineet
henkilöt. Istuvan hallituksen jäsenet kantavat hallitusmerkkiä juhlapuvun kanssa nauhan
keskellä tai ruusukkeen päällä, muissa tilaisuuksissa vasemmassa rintapielessä. Aikaisempien
hallitusten jäsenet kantavat hallitusmerkkiä vasemmassa rintapielessä tai ruusukkeen
yläpuolella.
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