
Merkkiohjesääntö    

 

Armatuuri ry:n merkkiohjesääntö   

 

I Killan merkki  

  

1 § 

Killan merkki  

Armatuuri ry:n tunnuksessa esiintyy killan viralliset värit: valkoinen, musta ja punainen. Tunnus 

koostuu mustasta hammaspyörästä ja mustan kompressorin sisälle sijoitetusta punaisesta Aalef-

kirjaimesta. Kompressori on piirretty siten, että sen vasen reuna koskee hammasrattaaseen, mutta 

oikea reuna ei. Hammaspyörän sisälle yläosaan on kirjoitettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

virallinen lyhenne LUT sekä alaosaan killan perustamisvuosi 1974. Taustavärin ollessa muu kuin 

valkoinen, pysyy merkin pohjaväri valkoisena.  

  

Merkin koko on vapaasti valittavissa. Merkin korkeus- ja leveyssuhteita ei saa muuttaa.  

  

2 §  

Merkin käyttö  

Killan merkin käytöstä päättää Armatuuri ry:n hallitus.    

 

II Rintamerkki  

  

3§  

Rintamerkki  

Killan rintamerkki on Armatuuri ry:n virallinen merkki, ilman hammaspyörän ylä- ja alapuolisia 

tekstejä. Merkin halkaisija on 14 mm. Hallituksen puheenjohtajan ja puheenjohtajana toimineen 

merkki on kullanvärinen. Muiden Armatuuri ry:n jäsenten merkki on hopeanvärinen.  

  

4 §  

Rintamerkin käyttö  

Merkkiä kannetaan vasemmassa rintapielessä. Puheenjohtaja ja puheenjohtajana toimineet käyttävät 

kultaista merkkiä ja muut killan jäsenet käyttävät hopeista merkkiä. Rintamerkin käyttöoikeuden saa 

teekkarilakin käyttöoikeuden yhteydessä. Käyttöoikeus on elinikäinen.  

  

 III Kiltanauha  

  

5 §  

Kiltanauha  

Armatuuri ry:n kiltanauhassa on Armatuuri ry:n ja Karjalan värit: Nauhan yläreuna on valkoinen ja 

alareunassa ylhäältäpäin lukien punainen ja musta raita. Nauhan leveys on 36 mm jaettuna siten, että 

valkoinen raita on 24 mm leveä ja punainen ja musta raita 6 mm leveitä.  

 



 6 §  

Kiltanauhan käyttö  

Kiltanauhaa käyttävät killan entiset ja nykyiset jäsenet akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä kiltaa 

edustettaessa.   

  

Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli. Kiltanauhaa kannetaan 

valkoinen väri yläpuolella ja sisäpuolella. Kiltanauhaa tulee käyttää yhdessä LTKY:n kuntanauhan 

kanssa, mikäli LTKY:n merkkiohjesääntö sallii kuntanauhan käytön. Muutoin kiltanauhaa käytetään 

yksin. Armatuuri ry:n kiltanauhaa tulee kantaa LTKY:n kuntanauhan alapuolella. Jos juhla-asu on 

sen mallinen, että nauha oikealta olkapäältä rinnan yli kannettuna koskettaa paljasta ihoa, tulee 

nauhasta tehdä ruusuke. Ruusuketta kannetaan oikeassa rintapielessä. LTKY:n kuntanauhasta tehty 

ruusuke tulee olla Armatuuri ry:n kiltanauhasta tehdyn ruusukkeen yläpuolella. Kiltanauhaan ei tule 

kiinnittää mitään, mitä siihen ei erikseen ole kiinnitettäväksi määrätty. 

  

 

IV Ansiomerkit  

  

7 §  

Killan ansiomerkki  

Killan ansiomerkki Armatuuri ry:n virallinen merkki, ilman hammaspyörän ylä- ja alapuolisia 

tekstejä. Merkki on läpimitaltaan 25 mm ja väriltään kultainen.  

  

8 §  

Merkin käyttö  

Ansiomerkkiä käytetään akateemisen kunniamerkin tavoin. Merkkiä kannetaan vasemmassa 

rinnuksessa ja sen käyttöoikeus on elinikäinen.  

  

9 §  

Merkkien myöntäminen  

Ansiomerkin myöntämisestä päättää Armatuuri ry:n hallitus kokouksessaan. Ansiomerkki 

myönnetään Armatuuri ry:n entiselle tai nykyiselle jäsenelle, joka on usean vuoden toiminut 

ansiokkaasti killan hyväksi, ja joka on esimerkillään innostanut myös muita entistä aktiivisempaan 

toimintaan killan parissa. Ansiomerkkiä ei voida myöntää killan istuvan hallituksen jäsenelle tai 

toimihenkilölle. Killan hallitus pitää kirjaa merkin saaneista henkilöistä.  

  

10 §  

Ansiomerkkien luovuttaminen  

Ansiomerkit luovutetaan, mikäli mahdollista, Armatuuri ry:n vuosijuhlilla.  

  

  

  

 

 

 



 

V Killan lippu  

  

11 §  

Killan lippu  

Armatuuri ry:n lipun pohjaväri on valkoinen ja sen keskellä on killan virallinen merkki. Killan logon 

alla sijaitsee killan nimi. 

  

12 §  

Lipun käyttö 

Killan lipun käytöstä, säilytyksestä, kunnosta ja hoidosta vastaa Armatuuri ry:n hallitus.   

 

13 § 

Lipun käytöstä poisto 

Vanha lippu hävitetään polttamalla. 

 

  

VI Erityisiä Määräyksiä  

  

14 §  

Sääntömuutokset  

Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä killan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) 

enemmistöllä annetuista äänistä.  

  

15 §  

Voimaantulo  

Tämä merkkiohjesääntö astuu voimaan heti, kun sen on Armatuuri ry:n yleiskokous hyväksynyt 

killan viralliseksi merkkiohjesäännöksi.  

  

  

  

Hyväksytty killan yleiskokouksessa 2/2021 marraskuun 25. päivänä 2021. 


