
Koneenrakentajakilta ry:n 

merkkiohjesääntö 
1 § Tällä ohjesäännöllä määrätään Koneenrakentajakilta ry:n (myöhemmin kilta) tunnuksista, 

ansio- ja kunniamerkeistä sekä pienoismerkeistä, niiden myöntämisestä ja niiden käytöstä. 

Lisäksi tällä ohjesäännöllä määrätään killan erityisistä huomionosoituksista.  

I. Killan tunnukset 
2 § Killan virallinen tunnus  

Killan viralliseen tunnukseen kuuluu yksinkertaistettu sorvin kääntöterän ulkomuoto, jonka 

keskellä on kuusikulmainen mutteri. Mutteria tunnuksessa vääntää voimapari. Tunnus on 

valkoisella pohjalla kirkkaanpunainen ja punaisella pohjalla valkoinen. 

 

3 § Killan tunnuksen käyttö 

Killan tunnusta voidaan käyttää vain killan varsinaisessa toiminnassa sekä killan hallituksen 

luvalla. 

4 § Killan haalarit 

Killan haalareiden väri on kirkkaanpunainen. Haalareiden selkämyksessä on killan tunnus 2 §:n 

mukaisella värityksellä. 

Killan haalareita on oikeutettu käyttämään fuksi tai teekkari, joka opiskelee tai on opiskellut 

tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa konetekniikan 

koulutusohjelmassa yliopistossa Tampereella. Perustellusta syystä hallitus voi myöntää 

haalareiden käyttöoikeuden fuksille tai teekkarille. 

II. Pienoismerkit 
Killalla on kultainen, hopeinen ja pronssinen pienoismerkki tässä arvojärjestyksessä, arvokkain 

ensin. Pienoismerkissä on 2 §:n mukainen Koneenrakentajakillan tunnus. Pienoismerkkien kanto-

oikeus on elinikäinen. 

5 § Kultainen pienoismerkki 

Kultaista pienoismerkkiä kantamaan oikeutettuja ovat killan kunnia-oltermannit, oltermannit, 

kunniajäsenet, vanhat puheenjohtajat sekä istuva puheenjohtaja. 



6 § Hopeinen pienoismerkki 

Hopeista pienoismerkkiä kantamaan oikeutettuja ovat killan hallituksen vanhat ja istuvat 

jäsenet. 

7 § Pronssinen pienoismerkki 

Pronssista pienoismerkkiä kantamaan oikeutettuja ovat killan vanhat ja nykyiset 

toimihenkilöt. Lisäksi killan kokous tai hallitus voi myöntää vähintään kahden kolmasosan 

(2/3) äänten enemmistöllä killan jäsenelle pronssisen pienoismerkin, mikäli henkilö on 

toimillaan tuonut killalle mainetta ja kunniaa tai muuten toimillaan tukenut kiltaa. 

8 § Pienoismerkin kantotavat 

Pienoismerkeistä kannetaan kerralla ainoastaan arvokkainta. Pienoismerkkiä kannetaan aina 

arvokkaasti ja sitä tulee näin myös kohdella. Pienoismerkkiä kannetaan yleisen etiketin 

mukaan. 

9 § Pienoismerkin luovutus 

Kultainen pienoismerkki sekä myönnetty pronssinen pienoismerkki (muulle kuin 

toimihenkilölle tai vanhalle toimihenkilölle) luovutetaan saajalle. Luovutus tapahtuu 

vuosittain killan vuosijuhlilla tai vastaavassa arvokkaassa tilaisuudessa asianmukaisin 

seremonioin. Pienoismerkin luovuttaa killan istuva puheenjohtaja. Pienoismerkin kanto-

oikeus alkaa uudella puheenjohtajalla vasta hallituskauden alettua. Muiden luovutettujen 

pienoismerkkien käyttöoikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen. 

10 § Pienoismerkin kanto-oikeuden kumoaminen 

Jos pienoismerkin kantaja käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan 

toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista 

pahennusta, voi killan hallitus kumota henkilön pienoismerkin kanto-oikeuden. 

III. Killan nauha ja standaarit 
11 § Killan nauha on 30 mm levyinen raidallinen nauha. Nauhan värit ovat kirkkaanpunainen ja 

valkoinen. Nauhan värit ovat jakautuneet vuorotellen vasemmalta oikealle suhteessa 

2:3:6:8:6:3:2, alkaen punaisesta. Nauhan kanto-oikeus on jokaisella killan jäsenellä ja 

alumnilla. 

 

12 § Kiltanauhan kantaminen 

Kiltanauhaa kannetaan vain puvussa tai juhlapuvussa. 



Nauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaan, kuitenkin 

niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana nauha kulkee puvun etu- ja 

takaosien yläreunoista oikealta vasempaan lonkkaan. Nauha kulkee puvun mahdollisen takin 

ja liivien alta. Mikäli nauhaa käytetään tumman puvun kanssa, asetetaan se kulkemaan 

solmion yli. 

Nauha voidaan myös solmia siistiksi rusetiksi. Rusetti kiinnitetään pukuun vasemman rinnan 

yläpuolelle. 

13 § Killan standaari 

Standaari on yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle annettava arvokas 

huomionosoitus. Standaari myönnetään merkittävästä yhteistyöstä lahjana, muistona tai 

ystävyyden osoituksena. Standaarissa on valkoisella pohjalla killan tunnus ja jalustassa 

huomionosoituksen saajan nimi. 

14 § Standaarin myöntäminen ja luovutus 

Standaarin myöntämisestä päättää killan hallitus. Standaarit luovutetaan saajalle. Luovutus 

tapahtuu vuosittain killan vuosijuhlilla tai vastaavassa arvokkaassa tilaisuudessa 

asianmukaisin seremonioin. 

IV. Ketjuritarikunta 
15 § Ketjuritarikunnan perustivat Koneenrakentajakillan vanhat puheenjohtajat 6.12.2007 killan 

40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

16 § Ritarikunnan tarkoituksena on hyvän tamperelaisen koneteekkarihengen ja kiltakulttuurin 

ylläpitäminen. Tekniikan osaajien tiedot ja taidot ovat perintöä yksilöiden ponnisteluista 

vuosituhansien aikana. Ritarikunta kantaa huolta nuoren teekkaripolven perehdyttämisestä 

killan toimintaan, ammattikunnan perinteisiin ja tekniikan taitoihin. Erikoista arvoa annetaan 

uusien fuksipolvien kasvattamiselle teekkareiksi. 

17 § Ketjuritarikunnan jäseniä ovat killan puheenjohtajat ja kunniajäsenet. Istuva puheenjohtaja ja 

tuoreet kunniajäsenet tulevat Ketjuritarikunnan jäseniksi killan vuosijuhlilla. 

18 § Ritarikunnan symbolina toimii pajaraudasta taottu perinneketju. Perinneketju muodostuu 

killan tunnuksesta ja siihen liitetyistä killan puheenjohtajien lenkeistä ja kunniajäsenten 

laatoista. Perinneketjua kannetaan killan vuosijuhlissa juhlallisesti, muutoin ketjua säilytetään 

kiltahuoneella näkyvästi. 

V. Erityismääräyksiä 
19 § Sääntömuutokset 

Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänten 

enemmistöllä. Nämä säännöt on killan kokous hyväksynyt 18.11.2020. 

20 § Voimaantulo 

Tämä ohjesääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen korvaten aiemman 

ohjesäännön. 


