Tämä ohjesääntö korvaa aiemmat Matrix ry:n nauhaohjesäännöt ja Matrix ry:n järjestönauhojen
myöntämisperusteet.
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Järjestönauhojen myöntämisperusteet
Järjestönauha voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, joka useamman vuoden Matematiikan
opiskelijaryhmä Matrix ry:ssä (myöhemmin Matrix ry) aktiivisesti toimiessaan on ollut yksi järjestön
kantavista voimista ja joka on lisäksi luonut Matrix ry:stä positiivista kuvaa myös järjestön
ulkopuolella. Myöntämisestä päättää järjestönauhakomitea (myöhemmin nauhakomitea tai
komitea) ottaen päätöksessään huomioon kuluvan kauden Matrix ry:n hallituksen (myöhemmin
hallitus) esityksen. Järjestönauhan kanto-oikeus on vain niillä, joille nauha on myönnetty.
Nauhakomitea
Nauhakomitea koostuu enintään kuudesta ja vähintään neljästä järjestönauhan saaneesta jäsenestä,
joista kaksi tai kolme on seniorijäsentä ja kaksi tai kolme on perusjäsentä. Kaikissa komitean
äänestyksissä kullakin jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni. Nauhakomitea nimittää vuosittain
jäsenten joukosta yhden yhteyshenkilön, joka toimii nauhakomitean tiedottajana ja ylläpitää
aktiivisen yhteyden hallitukseen.
Nauhakomitean jäsenenä voi olla enintään kymmenen vuotta: ensimmäiset enintään viisi vuotta
perusjäsenenä sekä enintään viisi vuotta seniorijäsenenä. Tämän jälkeen nauhakomitean jäsenen
toimikausi päättyy.
Pisimpään komiteassa toiminut perusjäsen voidaan ylentää seniorijäseneksi, kun seniorijäsenen
toimikausi päättyy tai muutoin tarvittaessa eli tilanteissa, joissa nauhakomiteassa on seniorijäseniä
aiempaa mainittua vähemmän tai perusjäsenen viisi vuotta tulee täyteen ja nauhakomiteassa on
vain kaksi seniorijäsentä. Nauhakomitea täydentää itse itseään riittävällä määrällä perusjäseniä,
kuitenkin niin, että aiemmin mainittuja jäsenmäärärajoituksia noudatetaan. Uudeksi perusjäseneksi
voidaan valita vain henkilö, jolle on myönnetty järjestönauha samana vuonna tai myöhemmin kuin
komitean senhetkisille seniorijäsenille. Kun nauhakomitean seniorijäsenen toimikausi on
päättymässä, nauhakomitea toteuttaa tarvittavat jäsenlisäykset näissä säännöissä kuvatulla tavalla
niin, että komitean kokoonpano on jäsenmäärärajoitusten mukainen viimeistään puolen vuoden
kuluessa siitä, kun seniorijäsenen toimikausi on päättynyt.
Kuluvan kauden hallituksen jäseniä ei voi kuulua nauhakomiteaan.
Nauhakomitean lakkauttamisesta päättää yhdistyksen kokous.
Nauhaohjesääntö

Järjestönauha myönnetään saajalleen juhlallisin menoin. Nauhoitettaessa nauha puetaan
nauhoitettavan päälle. Nauhoitettaessa järjestönauha voi koskettaa ihoa, muutoin noudatetaan alla
mainittuja ohjeita.
Pukuun tai frakkiin pukeuduttaessa nauhaa kannetaan oikealta olalta vasemmalle lantiolle vietynä
takin ja liivin alla mutta solmion päällä. Juhlapukuun tai sitä vastaavaan juhla-asuun pukeuduttaessa
kannetaan nauhaa ruusukkeena vasemmalla rinnalla tai puvun päällä vasemmalta olalta oikealle
lantiolle vietynä, jolloin järjestönauha ei kuitenkaan saa koskettaa paljasta ihoa. Nauhoja on sopivaa
käyttää enintään kolmea, jolloin arvojärjestykseen tulee kiinnittää huomiota. Matrix ry:n
tilaisuuksissa arvokkaimmalla paikalla eli ylimpänä on Matrix ry:n myöntämä järjestönauha. Matrix
ry:n myöntämään järjestönauhaan ei saa kiinnittää muita kuin Matrix ry:n myöntämiä
kunniamerkkejä.
Kadonneen tai rikkoutuneen nauhan tilalle on sen saaneella oikeus lunastaa uusi.

