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Prosessiteekkarit ry:n ansiomerkkiohjesääntö

2 1 § Yhdistyksen merkit ja tunnustukset
3 Prosessiteekkarit ry:n (myöh. yhdistys) ansiomerkkejä ovat nousevassa arvokkuusjärjestyk4 sessä kunniamaininta, hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä ProTekijä, joiden lisäksi an5 siotunnuksena toimii kunniajäsenyys. Tämän lisäksi jäsentunnuksena on jäsenpinssi.
6
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Yhdistyksen ansiomerkkejä käytetään akateemisten ansio- ja kunniamerkkien tavoin. Jäsenpinssiä saa käyttää aina yhdistystä edustaessa asiallisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi vuosijuhlissa tai yritysvierailuilla. Jäsenpinssi kiinnitetään asun vasempaan rintapieleen. Ansiomerkkejä kannetaan ansionauhassa. Ansiomerkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

10 2 § Ansiomerkkitoimikunta
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Ansiomerkit ja -tunnukset esittää 4-6 henkinen ansiomerkkitoimikunta jäsenistöltä saatujen
esitysten ja oman selvitystyönsä pohjalta. Yhdistyksen hallitus avaa haun ja valitsee sen
perusteella toimikunnan puheenjohtajan, joka esittää toimikunnan kokoonpanoa hallituksen
hyväksyttäväksi. Toimikunnan toimikausi alkaa kevätlukukaudella ja kestää kuluvan vuoden
loppuun asti. Toimikunnan puheenjohtajan on täytynyt olla yhdistyksen jäsen vähintään
kuusi (6) lukukautta, ja toimikunnan jäsenten vähintään neljä (4) lukukautta. Perustelluista
syistä toimikuntaan voi kuitenkin kuulua henkilö, joka on ollut jäsen lyhyemmän aikaa.

18 3 § Myöntäminen
19
20
21
22
23
24

Kultaiset ansiomerkit, ProTekijät sekä kunniajäsenyydet myönnetään yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan () äänten enemmistöllä toimikunnan esityksen pohjalta.
Yhdistyksen hallitus myöntää kunniamaininnat sekä hopeiset ansiomerkit toimikunnan esityksen pohjalta. Ansiomerkit ja -tunnukset jaetaan yhdistyksen vuosijuhlassa, Lämmönsiirrossa, tai poikkeuksellisesti muussa yhdistyksen hallituksen arvokkaaksi näkemässä tilaisuudessa.
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Ansiomerkkien myöntäminen ei edellytä saajalta alempia ansiomerkkejä, mutta jo kertaalleen
ansiomerkin tai -tunnuksen saanut henkilö ei voi saada uudestaan samaa ansiotunnusta tai
samaa tai alempaa ansiomerkkiä. Istuvalle hallituksen tai ansiomerkkitoimikunnan jäsenelle
tai niiden puheenjohtajille ei voida myöntää ansiomerkkiä- tai tunnusta.

29 4 § Jäsentunnus
30 Jäsentunnuksena toimii jäsenpinssi, joka on pyöreä noin 14 mm halkaisijaltaan oleva hopei31 nen rintamerkki, johon on kaiverrettu yhdistyksen tunnus mukailtuna. Jäsenpinssin saavat
32 hankkia ja sitä saavat kantaa kaikki yhdistyksen nykyiset sekä entiset jäsenet.
33 5 § Ansionauha
34 Ansionauha on leveydeltään noin 30 mm ja värityksenä ovat yhdistyksen viralliset värit,
35 vihreä ja hopea. Nauhan heraldinen kuvaus on seuraava: nauhan ja värien suhde on noin
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36 8 mm - 4 mm - 8 mm - 10 mm, värien järjestyksen ollessa vihreä-hopea-vihreä-hopea.
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Leveämpi hopeinen raita on nauhaa kannettaessa alimpana. Ansionauhaa kannetaan oikealta
olalta alas vasemmalle lantiolle. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Nauhaa voidaan kantaa
myös ruusukkeena iltapuvun tai juhlamekon kanssa, jolloin sitä käytetään asun oikeassa
rintapielessä siten, että leveämpi hopeinen raita jää alimmaiseksi ja oikealle.

41 6 § Kunniamaininta
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Kunniamaininta on yhdistyksen ansionauha. Kunniamaininta on osoitus ansiokkaasta yhdistyksen eduksi toimimisesta, kannustavasta asenteesta ja prosessiteekkarihengen kohottamisesta. Ensisijaisesti kunniamaininta voidaan myöntää yhdistyksen nykyiselle tai entiselle
jäsenelle, mutta ansiomerkkitoimikunta voi ehdottaa sen myöntämistä myös yhteisölle tai yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle arvostuksen osoituksena. Kunniamainintojen määrää
ei ole rajoitettu.

48 7 § Hopeinen ansiomerkki
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Hopeinen ansiomerkki on hopeinen noin 25x30 mm kokoinen yhdistyksen tunnuksen muotoinen rintamerkki, joka luovutetaan ja kannetaan yhdistyksen ansionauhassa. Hopeinen ansiomerkki on osoitus ansiokkaasta yhdistyksen eduksi toimimisesta, kannustavasta asenteesta ja prosessiteekkarihengen kohottamisesta sekä pitkäjänteisestä toiminnasta ja suuresta
työpanoksesta yhdistyksen hyväksi. Hopeisia ansiomerkkejä voidaan myöntää korkeintaan
kolme (3) kappaletta vuodessa, mutta perustelluista syistä enemmän. Hopeisen ansiomerkin
voi myöntää yhdistyksen nykyiselle tai entiselle jäsenelle.

56 8 § Kultainen ansiomerkki
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Kultainen ansiomerkki on kultainen noin 25x30 mm kokoinen yhdistyksen tunnuksen muotoinen rintamerkki, joka luovutetaan ja kannetaan yhdistyksen ansionauhassa. Kultainen ansiomerkki on osoitus ansiokkaasta yhdistyksen eduksi toimimisesta, kannustavasta asenteesta
ja prosessiteekkarihengen kohottamisesta. Lisäksi se on osoitus erityisen pitkäkestoisesta ja
laaja-alaisesta toiminnasta sekä merkittävästä työpanoksesta yhdistyksen hyväksi. Kultaisia
ansiomerkkejä voidaan myöntää korkeintaan yksi (1) kappale vuodessa, mutta perustelluista syistä enemmän. Kultaisen ansiomerkin voi myöntää yhdistyksen nykyiselle tai entiselle
jäsenelle.

65 9 § ProTekijä
66 ProTekijä on kultainen noin 25x30 mm kokoinen yhdistyksen tunnuksen muotoinen rinta67 merkki, jonka alla on hopeinen laakeriseppele. Rintamerkki luovutetaan ja kannetaan yhdis68 tyksen ansionauhaan kiinnitettynä.
69 Tämän lisäksi ProTekijän yhteydessä jaetaan kaksi keittopulloa: toinen ansiomerkin saa70 jalle omaksi ja toinen yhdistyksen vuosijuhlissa käytettäväksi juomalasina. Vuosijuhlissa
71 käytettävä keittopullo säilyy yhdistyksen hallussa. Keittopullo on valmistettu lasista ja se
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72 seisoo jalustalla. Jalustaan on kaiverrettu ansiomerkin saajan nimi, juokseva numerointi sekä
73 myöntämisvuosi. Omaksi jaettu keittopullo on tilavuudeltaan pienempi kuin vuosijuhlissa
74 käytettävä versio.
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ProTekijä on yhdistyksen korkein ansiomerkki. Se on osoitus ansiokkaasta yhdistyksen eduksi
toimimisesta, kannustavasta asenteesta ja prosessiteekkarihengen kohottamisesta sekä erityisen pitkäkestoisesta ja laaja-alaisesta toiminnasta. Lisäksi se on osoitus poikkeuksellisen merkittävästä työpanoksesta yhdistyksen ja sen jäsenistön hyväksi sekä yhdistyksen toiminnan
selkeästä ja aktiivisesta kehittämisestä yhdistyksen päämäärien edistämiseksi. ProTekijöitä
voidaan myöntää korkeintaan yksi (1) kappale vuodessa erityisen painavista ja perustelluista
syistä. ProTekijän voi myöntää yhdistyksen nykyiselle tai entiselle jäsenelle.

82 10 § Kunniajäsenyys
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Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniajäsenyys määritellään yhdistyksen säännöissä. Kunniajäsen nauttii samoista eduista kuin kulloinkin muutkin yhdistyksen jäsenet,
kuten esimerkiksi mahdollisuudesta osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Kunniajäsenelle luovutetaan kunniakirja tunnustuksen myöntämisen yhteydessä. Kunniakirjoja
tehdään kaksi (2) kappaletta, joista toinen arkistoidaan.

88 11 § Prosessikaavio
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Yhdistyksen kunniajäsenten ja ansiomerkkien saajien nimet kerätään vuosittain fyysiseen
dokumenttiin, jota kutsutaan Prosessikaavioksi. Prosessikaaviota säilytetään yhdistyksen tilassa ja sen päivittämisestä huolehtii virassa oleva ansiomerkkitoimikunta toimikautensa aikana.

