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PALKITSEMISOHJESÄÄNTÖ
Vanhat Norssit ry:n tunnukset, arvonimet ja huomionosoitukset
Vanhat Norssit ry:n palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita henkilöitä tai
yhteisöjä, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista
taikka muuten ansioituneet yhdistyksen toiminnassa.
1 § Tunnukset
Yhdistyksen tunnuskuvassa on Helsingin kaupungin vaakunasta
mukailtu vene, N-kirjain ja kruunu. Se määritellään seuraavasti:
”vene, josta nousee kaksi paalua välissään palkki ja niiden päällä
kruunu, kaikki vihreää”. Yksivärinen tunnus voi esiintyä myös
mustana. Juhlavuoden tai muun erityisen tapahtuman yhteydessä
yhdistyksen tunnuksena voidaan käyttää myös virallista tunnusta
muistuttavaa, juhlan teemaan liittyvää mukailtua tunnusta.
2 § Jäsenmerkki ja Norssin lakki
Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen
tunnukseen pohjautuvaa jäsenmerkkiä, nk. Norssin merkkiä, jota
kannetaan puvun vasemmanpuoleisessa takinkäänteessä.
Normaalilyseon entiset oppilaat tai opiskelijat voivat käyttää myös
Norssin lakkia, joka on ylioppilaslakin mallinen kesälakki ilman
kokardia tummansinisellä päällisellä, johon on kirjailtu
vaaleanharmaa ristikuvio.
3 § Arvonimet
Koulun tai yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä tai maineteosta
hallitus voi myöntää vuosittain yhdelle tai useammalle henkilölle
Vuoden Norssin arvonimen. Nimitetylle luovutetaan juhlallisesti
Norssin lakki Norssin päivänä järjestettävässä seremoniassa.
Vuoden Norssi kutsutaan yhdistyksen jäseneksi, mikäli hän
täyttää yhdistyksen sääntöjen 3 §:ssä määritellyt jäsenyyden
ehdot.
Erityisen ansiokkaasta, pitkäaikaisesta toiminnasta koulun tai
yhdistyksen hyväksi hallitus voi myöntää koulun entiselle
oppilaalle tai opiskelijalle Ikinorssin arvonimen. Ikinorssin arvonimi
voi olla kerrallaan korkeintaan kolmella elossa olevalla henkilöllä.
Nimitetty henkilö kutsutaan yhdistyksen sääntöjen 3 §:ssä
määritellyksi kunniajäseneksi, ja hänelle luovutetaan juhlallisesti
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Norssin lakki Norssin päivänä tai muulloin järjestettävässä
seremoniassa.
4 § Ansiomerkit
Yhdistyksellä on hopeinen ja kultainen ansiomerkki, joiden
myöntämisestä päättää hallitus. Ansiomerkeissä on kuvattu
yhdistyksen tunnus ympäröitynä lehvillä. Hopeisessa
ansiomerkissä kaikki osat ovat hopeaa, kultaisessa N-kirjan ja sen
päällä oleva kruunu ovat kultaiset. Merkkiä kannetaan puvun
vasemmanpuoleisessa takinkäänteessä tai vastaavassa
paikassa.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on
toiminut esimerkillisellä tavalla yhdistyksen ja koulun
tarkoitusperien hyväksi.
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on
toiminut erityisen merkittävällä ja esimerkillisellä tavalla
yhdistyksen ja koulun tarkoitusperien hyväksi. Jos henkilölle on
myönnetty aikaisemmin hopeinen ansiomerkki, kultaista
ansiomerkkiä ei voida myöntää, mikäli hopeisen ansiomerkin
myöntämisestä ei ole kulunut vähintään viittä vuotta.
Ansiomerkit luovutetaan numeroituina, ja niiden mukana
annetaan luovutustodistus. Ansiomerkkien kanto-oikeus on vain
merkin saajalla itsellään. Tässä ohjesäännössä määriteltyjen
ansiomerkkien lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää myös kaikkia
aiemmin hänelle myönnettyjä Vanhojen Norssien jäsen- ja
ansiomerkkejä.
5 § Pienoislippu
Pienoislippu on pienoisversio koulun lipusta. Se on valmistettu
tummanvihreälle silkille, jonka keskustassa on keltaisella
ompeleella pöllökuvio.
Lipun heraldinen selitys kuuluu seuraavasti: ”Vihreässä
vaakasuuntaan suorakaiteisessa lipussa reunuksittain 12 lyyraa
4+2+2+4 ja kahden ristikkäisen koivunoksan muodostamassa
neliössä rengas, jossa 12 kuusisakaraista tähteä ja sisällä
ympyräraita, joiden päällikkeenä pöllö; lyyrat, koivunoksat, tähdet
ja pöllö kultaa, rengas ja raita hopeaa.”
Yhdistyksen pienoislippu voidaan myöntää erityisenä
huomionosoituksena henkilölle tai yhteisölle, joka on
toiminnallaan merkittävällä tavalla edistänyt Norssin henkeä.
Lipun jalustaan kiinnitetään laatta, johon kaiverretaan saajan nimi,
saantipäivämäärä sekä yhdistyksen nimi.
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6 § Myöntömenettely
Esitykset huomionosoitusten myöntämisestä tehdään hallituksen
palkitsemistoimikunnalle vapaamuotoisella hakemuksella, josta
on käytävä ilmi mahdollisen huomionosoituksen saajan
keskeisimmät ansiot yhdistyksen ja koulun toiminnassa ja niiden
tarkoitusperien edistämisessä.
Palkitsemistoimikunta valmistelee perustellut esitykset
huomionosoitusten myöntämisestä hallitukselle. Mikäli toimikunta
katsoo, että esitetyn arvonimen tai ansiomerkin myöntämiselle ei
ole riittäviä perusteita, se voi esittää myös muuta
huomionosoitusta, ellei tällaista ole esitetylle aiemmin jo
myönnetty.
Hallitus voi päättää myös muista kuin tässä ohjesäännössä
määritellyistä huomionosoituksista, mikäli vallitsevat olosuhteet tai
palkittavan erityiset ansiot antavat siihen aihetta. Hallitus voi myös
erikseen tarkentaa Vuoden Norssin ja Ikinorssin arvonimien
myöntämisperusteita.
Hallituksen on pidettävä luetteloa myöntämistään
huomionosoituksista.
7 § Voimaantulo
Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa
7.5.2021.
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