
Cortex ry 

KUNNIAMAININTAOHJESÄÄNTÖ 

Tämä on Cortex ry:lle laadittu ohjesääntö koskien erilaisia kunniamainintoja (aktiivinauhat, 

ansionauhat ja kunniajäsenet). Ohjesäännön on valmistellut vuosina 2017–18 palkitsemistyöryhmä, 

johon kuului Helena Rantakokko, Taru Smolander sekä Helmi Viertiö. Ruusukkeen taitteluohjeita on 

ollut luomassa myös Milja Järvelin. Ohjesääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.11.2018 

 

1. Cortexin aktiivinauha 

Aktiivinauhan värit ovat Cortexin punainen ja ne ovat suhteessa 5:2. Aktiivinauhan leveys on 3cm, 

ja se taitellaan joko ruusukkeeksi rinnukselle tai sitä pidetään nauhana olalta lantiolle.  

Aktiivinauhat luovutetaan aina toimikauden alussa ainejärjestön hallitukselle ja toimihenkilöille. 

Aktiivinauhaa kannetaan akateemisissa tilaisuuksissa asiaankuuluvalla arvokkuudella. Aktiivinauhan 

kanto-oikeus on elinikäinen, mutta sen voi menettää toimimalla merkittävästi Cortexin sääntöjä ja 

arvoja vastaan. 

 

2. Cortexin ansionauhat 

Ansionauhojen värit ovat Cortexin punainen ja hopeinen/kultainen, ja ne ovat suhteessa 5:2. 

Ansionauhan leveys on 4cm, ja sitä pidetään joko ruusukkeena tai olalta lantiolle yltävänä nauhana.  

Hopeinen ansionauha myönnetään erityisen ansiokkaasta työstä ainejärjestön hyväksi tai laajemmin 

psykologian opiskelijoiden pyrkimyksiä edistäen.  

Kultainen ansionauha myönnetään poikkeuksellisen ansiokkaasta, pitkäjänteisestä ja monipuolisesta 

työstä ainejärjestön hyväksi tai laajemmin psykologian opiskelijoiden pyrkimyksiä edistäen.  

Ansionauhoja voidaan myöntää sekä nykyisille että entisille jäsenille. Ansionauhoja ei ole 

välttämätöntä myöntää vuosittain eikä minkään tehtävän hoitaminen automaattisesti oikeuta 

ansionauhan saamiseen. Ansionauhat luovutetaan saajilleen ainejärjestön vuosijuhlassa tai muussa 

arvokkaassa tilaisuudessa. Hopeinen ansionauha ei ole edellytys kultaisen ansionauhan saamiselle. 

Ansionauhaa kannetaan akateemisissa tilaisuuksissa asiaankuuluvalla arvokkuudella. Sen kanto-

oikeus on elinikäinen, mutta sen voi menettää toimimalla merkittävästi Cortexin sääntöjä ja arvoja 

vastaan. Ainejärjestön hallitus päättää ansionauhojen myöntämisestä vähintään ¾ enemmistön 

kannatuksella. Hopeisia ansionauhoja voidaan myöntää kerralla noin 6 ja kultaisia 3. 

 

Aktiivi- ja ansionauhojen taitteluohjeet: 

Aktiivinauhaa pidetään joko ruusukkeena tai nauhana. Ruusuke taitellaan n. 60 sentin mittaisesta 

pätkästä nauhaa (kirjalliset ja kuvalliset ohjeet alla), ja sitä pidetään rinnuksella vasemmalla puolella. 

Ruusukkeessa nauhan valkoinen osa on alhaalla ja keskiosassa oikealla.  



Nauhan pituus määräytyy henkilön pituuden mukaan. Nauhana pidettäessä se menee oikealta olalta 

vasemmalle lantiolle ja valkoinen puoli ylhäällä. 

 

Ruusukkeen taittelu: 

1. Taita kiiltävä puoli ulospäin (matta siis jää taitoksen sisään) ja valkoinen reuna itseesi päin 

ensimmäinen, kapeampi taitos (leveys n. 6–7cm) ja jätä nauhan toinen pää oikealle hieman 

yli puolivälin taitosta, ettei se lähde aukeamaan myöhemmin. 

2. Taita isomman taitoksen (leveys 10cm) oikea puoli kuvan mukaisesti – kiiltävän pinnan pitäisi 

nyt jäädä näkyviin – ja jätä taitoskohta taas hieman yli puolivälin vasemmalle, niin se kestää. 

3. Taita vasen puoli kuvan mukaisesti, eli nyt mattapuoli jää kokonaan ruusukkeen sisäpuolelle 

ja nauhan vapaa pää jää ylemmän ja alemman taitoksen väliin.  

4. Tee nauhaan 90 asteen taitos siten, että mattapinta jää ylöspäin ja taitos jää ruusukkeen sisälle. 

Tämä vaihe on helpoin tehdä niin, että ensin tekee tämän kulmataitoksen ja sitten vasta taittaa 

sen sivutaitoksen kokonaan ruusukkeen alle. Nuppineulat ovat hyvä apu ja se nauhan taitos 

pysyy paremmin, jos sen ”painaa kiinni”. Tässä vaiheessa kannattaa tarkistaa, että ruusuke on 

symmetrinen. 

5. Pyöräytä keskiosa ruusukkeen ympäri niin, että ensin etuosa sitten taakse, näin kiiltopuoli jää 

taas näkyviin. Kiristä siistiksi. Nyt on hyvä väli nitoa/ommella kaikki kiinni, mitä on tehty. 

6. Kieräytä nauha vielä kerran ruusukkeen ympäri, niin nitomiset jäävät piiloon, pään voi 

kiinnittää taakse parilla pistolla ja ylimääräisen nauhan leikata pois. Pari senttiä nauhaa jää 

todennäköisesti yli.  

Huom! Nauhaa kannattaa leikata hieman vinottain, niin se ei lähde purkautumaan.  

 

 



 

 

Ruusukkeen voi taitella myös yksinkertaisemmin, mikäli molemmat puolet ovat samanlaisia. Ohje 

yksinkertaisempaan taitteluun löytyy esimerkiksi täältä:  

https://ayy.fi/jasenille/opiskelijakulttuuri/tunnukset/nain-teet-kuntanauhasta-ruusukkeen/ 

 

 

 

3. Kunniajäsenet 

Kunniajäsenyys voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja erityisen ansiokkaasta ainejärjestön toimintaa 

tukevasta ja Tampereen psykologian opiskelijoiden pyrkimyksiä edistävästä työstä. Kunniajäsenyyttä 

ei voi saada ainejärjestön varsinainen jäsen. Kunniajäseniksi kutsuttavat nimetään ainejärjestön 

vuosijuhlissa.  

Kunniajäseniksi valituille myönnetään kunniakirjat sekä kultaiset kunnianauhat, joissa mahdollisesti 

3D-valettu kunniamerkki. Kunnianauhaa ja -merkkiä kannetaan akateemisissa tilaisuuksissa 

asiaankuuluvalla arvokkuudella, ja sen käyttöoikeus on elinikäinen. Ainejärjestön hallitus päättää 

kunniajäsenistä vähintään ¾ enemmistön kannatuksella. Kerralla kunniajäseniä voidaan nimetä 

maksimissaan 3.  

 

https://ayy.fi/jasenille/opiskelijakulttuuri/tunnukset/nain-teet-kuntanauhasta-ruusukkeen/

