
Teknillisen korkeakoulun Aalto-yliopiston Puunjalostajakillan merkkisäännöt  

 

  

1 § Puunjalostajakillan tunnuksena on killan jäsen- tai raatimiehen merkki tai raatipinssi.  Niitä 

kannetaan arkipuvussa ja juhlapuvussa pukukoodin niin salliessa.  

  

2 § Killan jäsenmerkkejä ovat oikeutettuja kantamaan killan nykyiset ja entiset jäsenet sekä ne 

henkilöt, joille kilta merkin myöntää.  

 

Jäsenmerkin muodostaa halkaisijaltaan 12 mm:n suuruinen, hopeanvärinen pyörösahanterän 

ympäröimä pystysuoraan viivoitetulla pohjalla oleva vanha paperintekijän tunnus.  

 

3 § Raatimiehen merkkiä Raatipinssiä ovat oikeutettuja kantamaan nykyiset ja entiset raadin 

jäsenet.  

Raatimiehen merkki Raatipinssi on kullattu jäsenmerkki.  

 

4 § Killan ansiomerkki voidaan myöntää tunnustuksena erityisistä ansioista killan toiminnassa.    

Merkin myöntämisestä päättää killan raati kysyttyään ensin ehdotuksia killan jäseniltä ennen 

killan vuosijuhlaa.  

 

5 § Killan ansiomerkkejä myönnetään vuosittain enintään neljä (4) kappaletta. Perustelluista 

syistä yhdistyskokouksessa voidaan päättää myönnettävän useampi ansiomerkki vuoden aikana. 

 

Ansiomerkki on tammenlehvällä ympäröity raatimiehen merkki raatipinssi. 

 

6 § Killan kunniamerkki voidaan myöntää tunnustuksena killan pyrintöjen edistämiseksi 

suoritetusta toiminnasta.  

  

Killan kunniamerkki myönnetäään Puunjalostajakillan kunniajäsenelle.  

Killan kunniamerkki on ansiomerkki, jossa on kultaiset pyörösahanterä, tammenlehvät ja vanha 

paperintekijän tunnus. Vanhan paperintekijän tunnuksen tausta on mustaksi emaloitu. 

 

Merkin myöntämisestä päättää kiltakokous yhdistyskokous kahden kolmasosan (2/3) äänten 

enemmistöllä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ellei ehdotusta hyväksytä, ei sitä mainita 

pöytäkirjassa.  

 

7 § Killan kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut killan 

toiminnassa ja aiemmin saanut killan kunniamerkin. 

 

8 § Kunnia- ja ansiomerkit jaetaan, mikäli mahdollista, killan vuosijuhlassa.  

 

Merkkien saajista pidetään erityistä luetteloa.  

 

9 § Kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan killan juhla- ym. tilaisuuksissa. Raatipinssiä killan 

vuosijuhlassa tulisi käyttää vain istuvan raadin jäsenten. 

 



10 § Puunjalostajakillan puheenjohtajan tunnuksena toimii kääty. Puunjalostajakillan kääty on 

tarkoitettu käytettäväksi akateemisissa juhlatilaisuuksissa. Killan puheenjohtaja kohdelkoon 

käätyä aina sen vaatimalla arvokkuudella ja kantakoon riipusta ylpeänä puunjalostajakiltalaisena. 

Kääty koostuu visakoivuisesta vanhan paperintekijän tunnuksesta ympyröitynä sahanterällä sekä 

samettisesta kaulanauhasta, ja sitä tulee säilyttää siihen kuuluvassa puisessa laatikossa. 

 

11 § Puunjalostajakillan isännällä ja emännällä on omat käädyt, joita käytetään vain killan 

vuosijuhlassa Kuumahionnassa. Ne koostuvat puisesta killan tunnuksesta sekä emännän kääty 

puisista helmistä ja isännän kääty kruunukorkeista koostuvista kaulanauhoista. 

 

12 § Muutokset näihin sääntöihin voidaan_tehdä killan kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) 

äänten enemmistöllä. Muutosaikeesta on mainittava kokouskutsussa. 
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