Maanmittarikillan ohjesääntö: killan tunnukset ja kunnianosoitukset
LUKU I: Killan tunnukset
1§ Killan tunnus
Killan tunnuksen nimi on Kolme Kovaa.
Tunnus koostuu kolmesta, keskenään samankokoisesta, tasasivuisesta, täytetystä kolmiosta, jotka muodostavat yhdessä
tasasivuisen kolmion. Kolmioiden kärjet ovat ylöspäin. Kolmioita yhdistää kuusikulmio, joka on täytetty tiheällä
poikkiviivoituksella.
Tunnuksen sivun mitta on 10 ja pienien kolmioiden sivun mitta on 4 yksikköä.
Liite 1: Merkin suhteet.
Liite 2: Merkin 20 kertainen suurennus
2§ Killan värit
Killan viralliset värit ovat tummahko sininen (monestraalin sininen) ja hopea. Myöhemmin mainittaessa sininen
tarkoittaa edellä mainittua värin määritelmää.
Virallisten värien lisäksi killan värinä käytetään myös mustaa.
3§ Killan logo
Killan logo muodostuu killan tunnuksesta sekä tunnuksen yhteydessä olevasta tekstistä ”Maanmittarikilta” ja sen alla
olevasta oppilaitoksen nimestä. Tekstien yhteenlaskettu korkeus saa olla korkeintaan 2/3 tunnuksen korkeudesta.
Logon väriyhdistelminä voidaan käyttää: musta-valkoinen, hopea-sininen, valkoinen-sininen, valkoinen-musta.
Sinisellä pohjalle painettaessa käytetään ensisijaisesti hopeaa. Logon tekstin fontti on Garamond.
4§ Killan lippu
Killan lipun pohjaväri on sininen ja koristeaiheena siinä on killan tunnus. 21.03.2001 naulatussa killan lipussa tunnus on
valkoisella. Lipun koko ja mittasuhteet tulee olla nykyisen lipun kaltaiset.
Liite 3: Tämänhetkisen lipun mitat.
Lippua käytetään vuosijuhlassa sekä muissa virallisissa edustustilaisuuksissa. Lippua kannetaan aina sen omassa
tangossa. Lippua kannettaessa lippua seuraa aina kahden killan edustajan muodostama lippuvartio. Lipun kantajalla ja
lippuvartiolla on teekkarilakki (mikäli henkilöillä on lakinkäyttöoikeus). Lippuvartiolla on killan airutnauha.
Hallitus vastaa killan lipun asianmukaisesta säilytyksestä.
Killalla on lisäksi rähinälippu, jota käytetään epävirallisissa edustustilaisuuksissa ja tapahtumissa. Rähinälipun tankona
käytetään linjaseivästä. Rähinälipun aihe mukailee killan tunnusta tai logoa. Rähinälipussa olevat värit mukailevat
killan logon väriä.
LUKU II: Jäsen- ja virkatunnukset
5§ Airutnauhat
Killan airutnauha on noin 150 mm levyinen nauha, jonka väri on sama, kuin kulloinkin käytössä olevan lipun pohjaväri.
Airutnauhassa on killan tunnus samalla värillä, kuin käytössä olevassa lipussa.
Airutnauhaa kannetaan sukupuolesta riippumatta oikealta olalta rinnan yli vasemalle lantiolle. Airutnauhaa ei kanneta
paljasta ihoa vasten eikä sen kanssa kanneta yhtä aikaa muita nauhoja tai merkkejä. Airutnauhaa kantaa lippuvartio ja
airueet killan juhlatilaisuudessa.
Hallitus vastaa airutnauhojen asianmukaisesta säilytyksestä.

6§ Killan Jäsenmerkki
Killan jäsenmerkki on killan tunnus, jonka pintamateriaali on hopea ja sivun pituus 10mm. Pienet kolmiot ovat
kiiltäväpintaisia ja kuusikulmio mattapintainen.
Kaikilla killan jäsenillä on oikeus käyttää jäsenen merkkiä, fukseilla fuksiaisten jälkeen. Jäsenmerkkiä voi käyttää, kun
kantajalla on vähintään pikkutakki tai etiketin mukaisesti vastaavaa asuste. Jäsenmerkkiä kannetaan vasemalla puolella,
kuitenkin niin, että juhlapuvussa kuntanauhaa ruusukkeena kannettaessa merkki on ruusukkeen yläpuolella.
Juhlapuvun kanssa jäsenmerkkiä käytetään akateemisen ansiomerkin tavoin.
7§ Hallituksen merkki
Hallituksen merkki on killan tunnus, jonka pintamateriaali on kultaa ja sivun pituus 10mm. Pienet kolmiot ovat
kiiltäväpintaisia, kuusikulmio mattapintainen.
Kaikilla killan hallituksen nykyisillä ja entisillä jäsenillä on oikeus käyttää hallituksen merkkiä. Hallituksen merkkiä voi
käyttää, kun kantajalla on vähintään pikkutakki tai etiketin mukaisesti vastaavaa asuste. Hallituksen merkkiä kannetaan
vasemalla puolella, kuitenkin niin että juhlapuvussa kuntanauhaa ruusukkeena kannettaessa merkki on ruusukkeen
yläpuolella.
Juhlapuvun kanssa hallituksen merkkiä käytetään akateemisen ansiomerkin tavoin.
8§ Hallituksen Puheenjohtajan Kääty
Hallituksen puheenjohtajan tunnuksena on metallinen kääty.
Käädyn riipuksena on killan tunnusta mukaileva metallinen merkki, jonka sivun pituus on noin 17,5cm. Käädyssä on
metallinen ketju. Ketju kiinnitetään lukolla kantajalleen sopivan kokoiseksi, käätyä kannetaan niin, että riipus on rinnan
korkeudella.
Hallituksen puheenjohtaja käyttää käätyä toimikautensa aikana. Käätyä voidaan käyttää kun kantajalla on vähintään
pikkutakki tai etiketin mukaisesti vastaava asuste. Käädyn riipusta ei kanneta paljasta ihoa vasten, käädyn kanssa voi
käyttää soveliasta pehmustetta.
9§ Seremoniamestarin Sauva
Seremoniamestarin sauva muodostuu linjaseipäästä ja siihen liitetystä puisesta lyömäosasta.
Käyttöoikeus on killan järjestämissä arvokkaissa tilaisuuksissa kulloinkin seremoniamestarina toimivalla henkilöllä.
10§ Fuksikapteenin sauva
Fuksikapteenin sauva muodostuu pyöreästä mahongin värisestä varresta ja siihen liitetyistä F-kirjaimista. F-kirjaimet on
kiinnitetty sauvan päähän selät vastakkain siten, että kahden F:n välinen kulma on 120 astetta.
Käyttöoikeus on fuksikasvatuksesta kulloinkin vastuussa olevalla fuksikapteenilla.
11§ Leimasin
Leimassa on killan tunnus tai logo.
12§ Haalarit
Killan haalari on väriltään mattamusta. Haalarin selässä on killan logo, jossa tekstiosa on tunnuksen alapuolella.
Haalarin vasen hiha on väriltään viininpunainen, fuksia tai metsänvihreä haalarin omistajan opintosuunnasta riippuen.
Selässä olevaa killan tunnusta tai siihen kuuluvaa tekstiä ei saa peittää.
LUKU III: Killan kunnianosoitukset
Maanmittarikilta voi osoittaa kunnioitusta killan ja kiltalaisten eteen tehdystä työstä. Maanmittarikillan
kunnianosoituksia ovat hopeinen ansiomerkki, kultainen ansiomerkki, kunniajäsenyys sekä muut kunnianosoitukset.
Ansiomerkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

13§ Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki on killan tunnus, jonka pintamateriaali on hopeaa ja sivun pituus 20 mm. Pienet kolmiot ovat
kiiltäväpintaisia, kuusikulmio mattapintainen. Hopeiseen ansiomerkkiin kuuluu 25 mm leveä musta satiininauha.
Hopeisen ansiomerkin myöntää killan hallitus 2/3 äänienemmistöllä. Kuka tahansa killan jäsen voi ehdottaa hopeisen
ansiomerkin saajaa. Perusteltu ehdotus pitää toimittaa killan hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen tilaisuutta,
jossa ansiomerkin jako toimitetaan.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle jäsenelle ansiokkaasta ja innokkaasta toiminnasta
Maanmittarikillan hyväksi.
Hopeisen ansiomerkin jako toimitetaan, mikäli mahdollista, killan vuosijuhlassa Kevätpäiväntasauksessa.
Hopeista ansiomerkkiä voidaan käyttää, kun kantajalla on vähintään akateemisen etiketin mukainen juhlapuku.
Hopeista ansiomerkkiä kannetaan oikealta olalta rinnan yli vasemmalle lantiolle. Hopeista ansiomerkkiä ei saa käyttää
paljasta ihoa vasten, eikä yhdessä kultaisen ansiomerkin kanssa.
Liite 4: Lista henkilöistä, joille hopeinen ansiomerkki on myönnetty. Listan päivittämisestä vastaa hallitus.

14§ Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki on killan tunnus, jonka pintamateriaali on kultaa ja sivun pituus 20 mm. Pienet kolmiot ovat
kiiltäväpintaisia, kuusikulmio mattapintainen. Kultaiseen ansiomerkkiin kuuluu 25 mm leveä musta satiininauha.
Kultaisen ansiomerkin myöntää killan hallitus 2/3 äänienemmistöllä. Kuka tahansa killan jäsen voi ehdottaa kultaisen
ansiomerkin saajaa. Perusteltu ehdotus pitää toimittaa killan hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen tilaisuutta,
jossa ansiomerkin jako toimitetaan.
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle jäsenelle erityisen ansiokkaasta ja pitkään
jatkuneesta toiminnasta Maanmittarikillan hyväksi. On suositeltavaa, että kultaisen ansiomerkin saaja on
maisteriopintojensa loppuvaiheessa tai jo valmistunut.
Kultaisen ansiomerkin jako toimitetaan, mikäli mahdollista, killan vuosijuhlassa Kevätpäiväntasauksessa.
Kultaista ansiomerkkiä voidaan käyttää, kun kantajalla on vähintään akateemisen etiketin mukainen juhlapuku.
Kultaista ansiomerkkiä kannetaan oikealta olalta rinnan yli vasemmalle lantiolle. Kultaista ansiomerkkiä ei saa käyttää
paljasta ihoa vasten, eikä yhdessä hopeisen ansiomerkin kanssa. Kultaisen ansiomerkin käytöstä luovutetaan
ansiomerkin saajalle käyttöohje.
Liite 5: Lista henkilöistä, joille kultainen ansiomerkki on myönnetty. Listan päivittämisestä vastaa hallitus.
15§ Kunniajäsen
Kunniajäsen valitaan killan sääntöjen mukaisesti. Kunniajäsenen valinta julkistetaan mikäli mahdollista killan
vuosijuhlassa Kevätpäiväntasauksessa.
Liite 6: Lista kunniajäsenistä. Listan päivittämisestä vastaa hallitus.
16§ Kunniajäsenen merkki
Kunniajäsenen merkki on kultainen ansiomerkki, jossa nauha korvataan 25 mm levyisellä mustalla kultareunaisella
nauhalla.
Kunniajäsenen merkkiä voidaan käyttää, kun kantajalla on vähintään akateemisen etiketin mukainen juhlapuku.
Kunniajäsenen merkkiä kannetaan oikealta olalta rinnan yli vasemmalle lantiolle. Kunniajäsenen merkkiä ei saa käyttää
paljasta ihoa vasten. Kunniajäsenen merkin käytöstä luovutetaan kunniajäsenelle käyttöohje.
17§ Muut kunnianosoitukset
Hallitus voi päättää muun kunnianosoituksen myöntämisestä. Kuka tahansa killan jäsen voi ehdottaa muun
kunnianosoituksen saajaa. Perusteltu ehdotus tulee toimittaa killan hallitukselle. Muut kunnianosoitukset jaetaan, mikäli
mahdollista, killan vuosijuhlassa Kevätpäiväntasauksessa.

Liite 7: Muiden kunnianosoitusten saajat, kunnianosoitukset sekä myöntämisperusteet. Listan päivittämisestä vastaa
hallitus.
LUKU IV: Erityiset määräykset
Ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia killan kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Ohjesäännön liitteitä
4-6 on päivitettävä aina, kun uusi kunnianosoitus myönnetään. Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisempi 14.8.2008
killan kokouksen hyväksymä Maanmittarikillan Merkkiohjesääntö.
Ohjesääntö astuu voimaan hyväksymispäivänään. Tämä ohjesääntö on hyväksytty Maanmittarikillan kokouksessa
6.10.2016.
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