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Prosessiteekkarit ry:n ansiomerkkiohjesääntö1

1 § Yhdistyksen merkit ja tunnustukset2

Prosessiteekkarit ry:n (myöh. yhdistys) merkkejä ja tunnustuksia ovat kunniamaininta, ho-3

peinen ja kultainen ansiomerkki, ProTekijä sekä kunniajäsenyys. Tämän lisäksi jäsentunnuk-4

sena on jäsenmerkki.5

Yhdistyksen merkkejä käytetään akateemisten ansio- ja kunniamerkkien tavoin. Jäsenmerkki-6

ä saa käyttää aina yhdistystä edustettaessa asiallisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi sitseillä7

se-kä yritysvierailuilla. Miehet kiinnittävät jäsenmerkin puvun takin tai frakin vasempaan8

rintapieleen ja naiset vastaavaan kohtaan asussaan. Ansio- ja kunniamerkkejä kannetaan9

ansionauhassa. Merkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.10

Hopeinen ja kultainen ansiomerkki voidaan myöntää kaikille yhdistyksen nykyisille ja entisille11

jäsenille jotka ovat toimineet aktiivisesti yhdistyksen ja sen päämäärien hyväksi.12

2 § Myöntäminen13

Ansio- sekä kunniamerkit esittää 4-6 henkinen ansiomerkkitoimikunta, jäsenistöltä saatujen14

esitysten ja oman selvitystyönsä pohjalta. Yhdistyksen hallitus valitsee toimikunnan pu-15

heenjohtajan, joka kokoaa toimikunnan. Toimikunnan jäsenten on täytynyt olla yhdistyksen16

jäseniä vähintään neljä (4) lukukautta. Perustelluista syistä toimikuntaan voi kuitenkin kuu-17

lua henkilö, joka on ollut jäsen lyhyemmän aikaa. Toimikunnassa tulee olla vähintään yksi18

(1) jäsen jolle on aikaisemmin myönnetty ansio- tai kunniamerkki.19

Kultaiset ansiomerkit sekä ProTekijä(t) myönnetään yhdistyksen yhdistyskokouksessa vähin-20

tään kahden kolmasosan (2
3
) äänten enemmistöllä. Kunniamaininnat ja hopeiset ansiomerkit21

myön-tää yhdistyksen hallitus toimikunnan esityksestä.22

Istuvalle hallituksen jäsenelle ei voida myöntää ansio- tai kunniamerkkiä.23

Ansio- ja kunniamerkit jaetaan yhdistyksen vuosijuhlassa Lämmönsiirrossa.24

3 § Jäsenmerkki25

Jäsenmerkki on pyöreä 14 mm halkaisijaltaan oleva hopeinen rintamerkki ja siihen on kai-26

verrettu yhdistyksen tunnus mukailtuna. Jäsenmerkin saavat hankkia ja sitä saavat kantaa27

kaikki yhdistyksen nykyiset sekä entiset jäsenet.28

4 § Ansionauha29

Ansionauha on leveydeltään kolmekymmentä (30) millimetriä ja värityksenä ovat yhdistyk-30

sen viralliset värit, vihreä ja hopea. Nauhan heraldinen kuvaus on seuraava: nauhan ja värien31

suhde on 8 mm - 4 mm - 8mm - 10 mm, värien järjestyksen ollessa vihreähopea-vihreä-hopea.32
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Leveämpi hopeinen raita on nauhaa kannettaessa alimpana. Ansionauhaa kannetaan oikeal-33

ta olalta alas vasemmalle lantiolle. Nauhan kantotapa on sama naisilla ja miehillä. Nauha ei34

saa koskettaa paljasta ihoa. Nauhaa voidaan kantaa myös ruusukkeena, jolloin sitä käytetään35

puvun oikeassa miehustassa.36

5 § Kunniamaininta37

Kunniamaininta on yhdistyksen ansionauha. Kunniamaininta on osoitus hyvästä prosessi-38

teekkarihengestä ja yhdistyksen eduksi toimimisesta. Ensisijaisesti kunniamaininta voidaan39

myöntää yhdistyksen jäsenelle, mutta ansiomerkkitoimikunta voi ehdottaa sen myöntämistä40

myös yhteisölle tai yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle arvostuksen osoituksena. Kun-41

niamainintojen määrää ei ole rajoitettu.42

6 § Hopeinen ansiomerkki43

Hopeinen ansiomerkki on hopeinen 15x20 mm kokoinen yhdistyksen tunnuksen muotoinen44

rintamerkki, joka luovutetaan ja kannetaan yhdistyksen ansionauhassa. Hopeinen ansiomerk-45

ki myönnetään henkilölle, joka on toiminut pitkään ja laaja-alaisesti tai antanut suuren46

työpanoksen Prosessiteekkareissa. Hopeisia ansiomerkkejä voidaan myöntää korkeintaan kol-47

me (3) kappaletta vuodessa, perustelluista syistä kuitenkin useampia.48

7 § Kultainen ansiomerkki49

Kultainen ansiomerkki on kultainen 15x20 mm kokoinen yhdistyksen tunnuksen muotoinen50

rintamerkki, joka luovutetaan ja kannetaan yhdistyksen ansionauhassa. Kultainen ansio-51

merkki myönnetään henkilölle, joka on toiminut erityisen pitkäkestoisesti ja laajaalaisesti52

tai antanut merkittävän työpanoksen yhdistyksen hyväksi sekä edistänyt sen toimintaa ja53

tavoitteita. Kultaisia ansiomerkkejä voidaan myöntää korkeintaan yksi (1) kappale vuodessa,54

perustelluista syistä kuitenkin useampia.55

8 § ProTekijä56

ProTekijä on kultainen 15x20 mm kokoinen yhdistyksen tunnuksen muotoinen rintamerkki,57

jonka alla on hopeinen laakeriseppele. ProTekijä kunniamerkki luovutetaan ja kannetaan58

yhdistyksen ansionauhassa.59

Tämän lisäksi jaetaan kaksi keittopulloa: toinen omaksi ja toinen vuosijuhlissa käytettäväksi.60

Keittopullo on valmistettu vihreästä lasista ja se on jalustalla, joka koostuu puisesta alustas-61

ta ja metallisista jaloista. Alustaan on kaiverrettu huomionosoituksen saajan nimi, juokseva62

numerointi sekä myöntämisvuosi. Oma keittopullo on tilavuudeltaan 12 cl kokoinen ja vuo-63

sijuhlissa käytettävä versio 24 cl kokoinen. Vuosijuhlakeittopullossa tarjoillaan vuosijuhlien64

pääruokaviini.65

ProTekijä voidaan myöntää yhteisölle, yhdistyksen jäsenelle tai yhdistykseen kuulumatto-66

malle jäsenelle, jonka toiminta yhdistyksen hyväksi on ollut poikkeuksellisen merkittävää67
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tai pitkäjänteistä. Kunniamerkkejä voidaan myöntää korkeintaan yksi (1) kappale vuodessa,68

perustelluista syistä kuitenkin useampia.69

9 § Kunniajäsenyys70

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä. Kunniajäsenille luovutetaan kunniakirja tunnus-71

tuksen myöntämisen yhteydessä. Kunniakirjoja tehdään kaksi (2) kappaletta, joista toinen72

arkistoidaan. Kunniajäsenet päättää yhdistyksen kokous yhdistyksen säännöissä määrätyllä73

tavalla.74

10 § Prosessikaavio75

Yhdistyksen kunniajäsenet ja kunniamainintojen, ansiomerkkien sekä ProTekijöiden saajat76

kerätään Prosessikaavioon, joka on A4-kokoinen kovakantinen kirja. Prosessikaavion kunnos-77

ta ja päivittämisestä huolehtii yhdistyksen hallitus.78


