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Tuotantotalouden Kilta Prodekon 
lippu- ja merkkiohjesääntö 
Hyväksytty kiltakokouksessa 26.2.2019  

 

I                  Killan tunnukset 

1§             Killan merkki 
Tuotantotalouden Kilta Prodekon merkin muodostaa hammaspyörä, jonka yläosassa on 
aukko, jonka täyttää teksti PRODEKO. Hammaspyörän keskellä on kuvio, jonka 
muodostaa kustannuskäyrät sekä näiden summa, kokonaiskustannuskäyrä. Kuvioon on 
lisäksi piirretty katkoviivalla kustannusminimi. 

2§             Merkin käyttö 
Killan merkin käytöstä päättää killan hallitus. 

3§             Killan lippu 
Tuotantotalouden Kilta Prodekon lippu on jaettu pystysuunnassa kahteen (2) puoliskoon. 
Lippusalon puoleisen puoliskon pohjaväri on sininen ja lippusalkoa vastapäätä olevan 
puoliskon pohjaväri on valkoinen. Lipussa on keskellä ommeltuna tai painettuna 
Tuotantotalouden Kilta Prodekon merkki. Lipun merkeissä ei kuitenkaan ole Prodekon 
merkin tekstiä, vaan hammasratas on täydellinen. Merkki on sinisellä puoliskolla 
valkoinen ja valkoisella pohjalla sininen. Valkoisella puoliskolla hammasrattaan 
sisäänjäävän osuuden pohjaväri on kuitenkin sininen, ja sisäänjäävää osuutta kiertää 
valkoinen kaari. Lippusalon päässä on pyöreä nuppi. 

4§             Lipun käyttö 
Lippua käytetään Prodekon toimeenpanemissa juhlatilaisuuksissa ja kunnianosoituksissa, 
milloin hallitus tai kiireellisissä tapauksissa hallituksen puheenjohtaja neuvoteltuaan 
ensin, mikäli mahdollista, hallituksen jäsenten kanssa, niin päättää. 

5§             Lipun kantaminen 
Lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Lippua käytettäessä sitä seuraa kahden (2) 
Prodekon jäsenen lippuvartio. 
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6§             Kunnianosoitukset 
Lippu tekee kunniaa Suomen lipulle, valtion päämiehelle, Suomen kansallislaululle, 
vainajille ja Polyteknikkojen marssille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan 
ja välittömästi tämän jälkeen nostetaan hitaasti ylös. 

7§             Lipunkantaja ja lippuvartio 
Lipunkantajan ja lippuvartion varamiehineen nimittää Prodekon hallitus tai kiireellisissä 
tapauksissa hallituksen puheenjohtaja neuvoteltuaan ensin, mikäli mahdollista, 
hallituksen jäsenten kanssa. 

8§             Lipunkantajan ja lippuvartion varustus 
Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia. Lisäksi lippuvartiolla on 
sinivalkoinen airutnauha. 

9§         Lipun poistaminen käytöstä 
Killan lippu on käytöstä poistettaessa lahjoitettava Teekkarimuseolle, mikäli tämä tulisi 
olemaan lipulle kunniaksi. 

10§         Puheenjohtajan kääty 
Hallituksen puheenjohtajan tunnuksena on hopeinen kääty. Käädyn riipuksena on killan 
merkki. Käädyn ketju muodostuu hopeisista laatoista sekä laatat yhdistävistä kahdesta 
hopeisista ketjuista. 

11§         Puheenjohtajan käädyn käyttö 
Hallituksen puheenjohtaja käyttää käätyä toimikautensa aikana. 
Puheenjohtajan käätyä käytetään killan vuosijuhlassa ja muissa vastaavissa juhlallisissa 
tilaisuuksissa kiltaa edustettaessa. Puheenjohtajan käätyä älköön kannettako paljasta 
ihoa vasten. 

12§         Puheenjohtajan käädyn hoito ja säilytys 
Puheenjohtajan käädyn hoidosta ja säilytyksestä vastaa Prodekon hallituksen 
puheenjohtaja. Käätyä säilytetään sille teetetyssä puulaatikossa, johon on kaiverrettu 
kaikkien Tuotantotalouden Kerho PRODEKOn ja Tuotantotalouden Kilta Prodekon 
puheenjohtajien nimet ja toimikaudet järjestön perustamisesta lähtien. 

13§         Seremoniamestarin sauva 
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Seremoniamestarin sauva koostuu ontosta (4 l) metallisauvasta, jonka yläpäässä on killan 
merkki ja alapäässä metallihana. Merkissä ei kuitenkaan ole Prodekon merkin tekstiä, 
vaan hammasratas on täydellinen. 

14§         Seremoniamestarin sauvan käyttö 
Seremoniamestarin sauvan käyttöoikeus on tapahtumakohtaisesti killan hallituksen 
seremoniamestariksi nimeämällä henkilöllä. Seremoniamestarin sauvaa käytetään killan 
vuosijuhlassa ja muissa vastaavissa killan tilaisuuksissa. 

II              Toimijatunnukset 

15§         Hallituksen merkki 
Hallituksen merkki on kultainen ja sen muodostaa halkaisijaltaan 12 mm suuruinen 
Tuotantotalouden Kilta Prodekon merkki. Merkissä ei kuitenkaan ole Prodekon merkin 
tekstiä, vaan hammasratas on täydellinen. 

16§         Hallituksen merkin käyttöoikeus 
Hallituksen merkkiä saavat käyttää killan hallituksen jäsenet sekä näitä virkoja 
aikaisemmin hoitaneet. 

17§         Killan jäsenmerkki 
Killan jäsenmerkki on hopeinen ja sen muodostaa halkaisijaltaan 12 mm suuruinen 
Tuotantotalouden Kilta Prodekon merkki. Merkissä ei kuitenkaan ole Prodekon merkin 
tekstiä, vaan hammasratas on täydellinen. 

18§         Killan jäsenmerkin käyttöoikeus 
Killan jäsenmerkkiä saavat käyttää killan varsinaiset jäsenet sekä tutkintonsa suorittaneet 
henkilöt, jotka ovat olleet killan varsinaisia jäseniä. 
 
 
 


