Puunjalostajakillan lippuohjesääntö
1 § Puunjalostajakillan lipun pohjaväri on heraldisen keltainen. Lippuun on ommeltuna tai
painettuna Puunjalostajakillan tunnuksenaan käyttämä vesileimakuvio tumman sinisenä
seuraavasti: kuvion vasen reuna on kiinni lippusalon puoleisessa reunassa, kuvion yläosa on
kiinni lipun yläreunassa ja kuvion alaosa on kiinni lipun alareunassa. Vesileimakuvion ympäri
kulkee tumman sininen pyörösahanterä, josta puuttuu teräosuus lippusalon puoleisessa
alareunassa.
Lipun kantosalko on aina valmistettu puusta ja siinä on sipulin muotoinen pyöreä nuppi.
Kantosalossa voi olla myös metallinen nuppi ja heloitukset.
2 § Puunjalostajakillan lippua käytetään Puunjalostajakillan arvokkaimmissa tilaisuuksissa.
Lippua voidaan käyttää myös kunnianosoituksissa. Käyttämispäätöksen tekee
Puunjalostajakillan raati.
3 § Lippua kannetaan aina sen omassa lippusalossa. Lippua seuraa kahden (2)
Puunjalostajakillan jäsenen lippuvartio, kun lippua kannetaan ilman suojusta.
4 § Puunjalostajakillan lippu tekee kunniaa Suomen lipulle, valtion päämiehelle, Suomen
kansallislaululle, vainajille sekä Polyteknikkojen marssille siten, että lippu ensin hitaasti
lasketaan 45 asteen kulmaan ja välittömästi tämän jälkeen nostetaan hitaasti ylös.
5 § Lipunkantajan ja –vartion varahenkilöineen nimittää Puunjalostajakillan raati.
6 § Lipunkantajat ja lippuvartiossa olevat käyttävät aina teekkarilakkia. Lisäksi lippuvartiolla on
Puunjalostajakillan airutnauha.
Airueessa edestä katsottuna vasemmalla olevalla lippuvartion jäsenellä airutnauha kulkee
vasemmalta olalta oikealle lantiolle ja edestä katsottuna oikealla olevalla lippuvartion jäsenellä
airutnauha kulkee oikealta olalta vasemmalle lantiolle. Airutnauha sidotaan päistään lantion
korkeudelle.
Puunjalostajakillan airutnauha on 200 millimetrin levyinen nauha, jonka värit noudattavat killan
lipun värejä keltainen – sininen – keltainen suhteessa 1:3:4. Nauhan kapeampi keltainen osa on
ylimpänä.
7 § Puunjalostajakillan airutnauhaa kantaa Puunjalostajakillan lippuvartio sekä airuet killan
juhlatilaisuuksissa. Puunjalostajakillan raati voi erikoisissa tapauksissa päättää airutnauhojen
käyttämisestä muissakin tilaisuuksissa.
8 § Lipun ja airutnauhojen hoidosta ja säilytyksestä vastaa Puunjalostajakillan puheenjohtaja.
Lippua säilytetään tarkoitukseen varatussa säilytyspussissa.

9 § Käytöstä poistettava lippu tai airutnauha hävitetään polttamalla se tikkuviinaan kasteltuna.
Killan ensimmäinen kantolippu tai airutnauha on kuitenkin käytöstä poistettaessa lahjoitettava
Teekkarimuseolle, jos tämä tulisi olemaan lipulle tai airutnauhalle kunniaksi.
10 § Muutokset näihin sääntöihin voidaan tehdä killan kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä.
Muutosaikeesta on mainittava kokouskutsussa.
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