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HAKEMUS

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan
perinnekaaren 29–30 §:n mukaisen huomionosoituksen myöntämiseksi
1. Merkitse rastilla haettava huomionosoitus
Tällä hakemuksella me allekirjoituksillamme puoltaneet haemme

☐ a) II luokan ansiomerkkiä

☐ c) I luokan ansiomerkkiä

☐ b) II luokan kunniamerkkiä

☐ d) I luokan kunniamerkkiä

II luokan ansiomerkkihakemukseen tulee liittää viiden (5) edustajiston jäsenen allekirjoitus, I luokan ansiomerkkihakemukseen
kymmenen (10) edustajiston jäsenen allekirjoitus. II luokan ja I luokan kunniamerkkihakemukseen tulee liittää vähintään yhden (1)
edustajistoryhmän puolto.
II luokan ansiomerkkejä voi olla olemassa korkeintaan kolme (3) jokaista ylioppilaskunnan alkavaa toimintavuotta kohden
(vuonna 2020 yhteensä 156), I luokan ansiomerkkejä korkeintaan yksi (1) jokaista ylioppilaskunnan alkavaa toimintavuotta
kohden (vuonna 2020 yhteensä 52). II luokan kunniamerkkejä voi olla olemassa korkeintaan kaksi (2) jokaista
ylioppilaskunnan alkavaa toimintavuosikymmentä kohden (vuonna 2020 yhteensä 12) I luokan kunniamerkkejä korkeintaan
yksi (1) jokaista ylioppilaskunnan alkavaa toimintavuosikymmentä kohden (vuonna 2020 yhteensä 6).
2. Huomionosoituksen saajan sukunimi ja etunimet

3. Huomionosoituksen saajan opiskelijanumero

4. Huomionosoituksen saajan oppiarvo
5. Perustelut
Kirjatkaa mahdollisimman tarkasti ja kattavasti perustelut, miksi haette huomionosoitusta. Perusteluista tulisi ilmetä kaikki
luottamustehtävät, joita huomionosoituksen saaja on hoitanut. Kuvailkaa, millä tavoin huomionosoituksen saaja on erityisesti
ansioitunut näiden tehtävien hoitamisessa. Ansio- ja kunniamerkkityöryhmän esitys pohjautuu tässä annettuihin tietoihin ja
perusteluihin, joten täyttäkää tämä osa erityisen huolellisesti.
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6. Hakijat
Liittäkää hakemukseen hakemaanne huomionosoitusta vastaava määrä puoltoja. Hakijoiden tulee olla läsnä olevia Vaasan
yliopiston ylioppilaskunnan täysivaltaisia edustajiston jäseniä. Luethan tarkoin alla olevat ohjeet puolloista.
Jos haette a) II luokan ansiomerkkiä, olkaa hyvä, ja liittäkää viisi (5) puoltoa allekirjoituksineen kohtiin 1–5.
Jos haette b) I luokan ansiomerkkiä, olkaa hyvä, ja liittäkää kymmenen (10) puoltoa allekirjoituksineen kohtiin 1–10.
Jos haette c) II luokan kunniamerkkiä, olkaa hyvä, ja liittäkää ainoastaan edustajistoryhmän puolto kohtaan 11.
Jos haette d) I luokan kunniamerkkiä, olkaa hyvä, ja liittäkää ainoastaan edustajistoryhmän puolto kohtaan 11.
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7. Hakemuksen yhteyshenkilön sukunimi ja etunimet
9. Hakemuksen yhteyshenkilön puhelinnumero

8. Hakemuksen yhteyshenkilön opiskelijanumero
10. Hakemuksen yhteyshenkilön sähköposti

11. Paikka, päivämäärä ja hakemuksen yhteyshenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys
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mennessä.
kunniamerkkityöryhmä käsittelee määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset kokouksessaan ja tuo
huomionosoituksen saajista edustajiston kokoukseen. Edustajisto päättää huomionosoitusten myöntämisestä.

Ansioja
esityksensä

Esitystä tehdessään työryhmä huomioi ansioiden historiallisen yhdenvertaisuuden sekä ylioppilaskunnan perinnekaaressa
määritellyt merkkien myöntötarkoitukset ja rajoitteet jaettavien merkkien määrästä. Jos työryhmä arvioi, etteivät hakemuksen
perustelut riitä haettavaan huomionosoitukseen, on työryhmällä oikeus esittää saajalle myös haettua merkkiluokkaa alempaa
huomionosoitusta.
Lisätietoja hakemuksen täyttämisestä antaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Kaisa Paavola, 044 324 8964, paasihteeri@vyy.fi.

