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I denna stadga beskrivs nationens insignier samt hur dessa skall användas. Insignierna symboliserar nationen 

eller vissa ämbeten i nationen. I denna stadgas även om användningen av matrikeln, ordförandeklubban samt 

nationens emblem. Insignierna finns avbildade i bilagan. 

§ 1 Nationens insignier samt matrikeln 

Nationens insignier är fanan, nationsbandet, hedersbandet, marskalksbandet, kuratorsnyckeln, 

inspektorskedjan, förtjänsttecknet, hederstecknet samt nationspinsen. Nationens nuvarande samt tidigare 

matriklar är nationsklenoder. 

§ 2 Nationens färger 

Nationens färger är Wiborgs läns vapenfärger, dvs. gult, rött och blått.  

§ 3 Nationens emblem 

Nationen använder Wiborgs vapensköld som sitt emblem. Denna vapensköld har använts för att beskriva 

staden från 1500-talet fram till 1817. På skölden avbildas bokstaven W med tre kronor ovanom. 

Vapensköldens nedre del är blå och övre del röd. De tre kronorna samt bokstaven W är gula. Denna sköld 

finns på fanan, kuratorsnyckeln samt inspektorskedjan. 

Nationens andra emblem utgörs av silhuetten av Wiborgs slott. Silhuetten återfinns även på staden Wiborgs 

vapen från 1817. Detta emblem avbildas på nationens stämpel samt inspektorskedjan. 

§ 4 Nationens fana 

Nationens fana pryds av Wiborgs vapen på ljus botten. Fanstången kröns av en skulptur föreställande Tyrgils 

Knutsson. Den ursprungliga statyn av Tyrgils Knutsson står i Viborg och är skulpterad av Ville Vallgren. 

Fanan bärs av en fanbärare och följs av två fanvakter vid uppvaktningar, marscher och festligheter i vilka 

nationen deltar. Fanan kan även bäras vid hedrande av hedersledamot eller vid tillställningar ordnade av 

Helsingfors universitet. 

§ 5 Nationsbandet  

Nationsbandet är ett trettio (30) millimeter brett band där nationens färger: gult, rött och blått följer varandra 

enligt proportionerna 5:2:5. Nationsbandet bärs av nationsmedlemmar och äldre medlemmar, men kan även 

tilldelas representanter av andra organisationer som tecken på uppskattning eller som tack för ett aktivt 

arbete som gagnat Östra Finlands Nation. Nationsband som tilldelas medlemmar av andra organisationer 

delas ut i samband med årsfesten. Av vägande skäl kan nationsbandet också delas ut vid ett annat högtidligt 

tillfälle.  

Nationsband bärs till högtidsdräkt, mörk kostym eller kavaj vid akademiska tillställningar. Manliga 

nationsmedlemmar bär nationsbandet över den högra axeln under västen till högtidsdräkt. Till mörk kostym 

eller kavaj bär manliga nationsmedlemmar nationsbandet över vänstra rockslaget eller hellångt nationsband 

över högra axeln under slipsen. Kvinnliga nationsmedlemmar bär nationsbandet över den vänstra axeln, dock  



 

 

inte på bar hud. Alternativt kan kvinnliga nationsmedlemmar bära nationsbandet som rosett. Nationsbandet 

bärs med det gula fältet uppåt.  

Hedersbandet är ett sextio (60) millimeter brett band, där nationens färger gult, rött och blått följer varandra 

enligt proportionerna 5:2:5. Hedersbandet bärs av hedersledamöter och nuvarande samt tidigare inspektorer. 

Hedersbandet bärs av de manliga hedersledamöterna över den högra axeln under västen till högtidsdräkt. Till 

mörk kostym eller kavaj bär manliga nationsmedlemmar hedersbandet över högra axeln under slipsen. 

Kvinnliga hedersledamöter bär hedersbandet över den vänstra axeln, dock inte på bar hud.  

§ 6 Nationspinsen  

Nationspinsen avbildar ett W med tre kronor och används av nationens medlemmar för att visa 

nationstillhörighet eller av övriga personer för att visa uppskattning för nationen. Nationspinsen kan 

användas till kostym eller kavaj, då tillställningens karaktär och klädkoden inte påbjuder att nationsband 

bärs. 

§ 7 Inspekstorskedjan  

Inspektorskedjan pryds av tre medaljer framtill samt en sexhörning i nacken. De tre medaljerna avbildar 

Wiborgs vapen, Wiborgs slott och Tyrgils Knutsson. Hexagonen i nacken pryds av texten “ÖSTRA 

FINLANDS NATION” samt årtalet 1924. 

Inspektor ansvarar för att avgående inspektorns namn samt tjänsteår ingraveras på baksidan av medaljerna. 

Östra Finlands Nation äger inspektorskedjan, men inspektor förvaltar den samt ansvarar för dess kondition. 

Inspektorskedjan bärs till högtidsdräkt eller mörk kostym av nationens sittande inspektor. Inspektorskedjan 

är tillverkad i silver och donerades av inspektor emeritus Olavi Luukkanen i samband med inspektorsskiftet 

på nationens 88:e årsfest i Helsingfors 2012. 

§ 8 Kuratorsnyckeln  

Kuratorsnyckeln utgörs av en nyckel som hänger på en kedja. Nyckelhuvudet pryds av Wiborgs vapen. Östra 

Finlands Nation äger kuratorsnyckeln, men sittande kurator förvaltar den. Kurator ansvarar för dess 

kondition samt att avgående kurators namn ingraveras på nyckeln. Kuratorsnyckeln bärs av kurator till 

högtidsdräkt eller av vägande skäl vid ett annat högtidligt tillfälle. Kuratorsnyckeln är tillverkad i silver och 

donerades av kurator emeritus Carli Timgren år 1932.  

§ 9 Matrikeln  

Alla nationens medlemmar, hedersmedlemmar, kuratorer och inspektorer antecknas i matrikeln för Östra 

Finlands Nation. Nationens medlemmar fyller i ombedda uppgifter vid immatrikulering och ansvarar för att 

meddela historiografen om förändringar i uppgifterna. Nationens sekreterare ansvarar för antecknandet av 

uppgifter gällande nationsämbeten samt förlänandet av Niten, hederstecken och hedersband. Historiografen 

ansvarar för uppdateringen av matrikeln.  

§ 10 Nationens förtjänsttecken  

Nationens förtjänsttecken, Niten, tilldelas personer som jobbat nitiskt för nationen. Niten kan erhållas 

tidigast efter fyra aktiva terminer inom nationen. Enskilda nationsmedlemmar och äldre medlemmar kan 

föreslå personer genom att överräcka en motiverad skrivelse till kurator, som fattar beslut om beviljande av 



Niten. Högst tre förtjänsttecken utdelas per år. Niten delas ut på årsfesten av kurator. Niten kan bäras till 

högtidsdräkt, mörk kostym eller kavaj mitt på det hellånga nationsbandet. 

§ 11 Nationens hederstecken 

Nationens hederstecken kan tilldelas mycket förtjänta personer inom nationen, som innehaft en funktionärs- 

eller styrelsepost och som har haft en aktiv och synlig roll i nationen. Hederstecknet kan av särskilda skäl 

även tilldelas en person som gjort sig speciellt förtjänt av nationens uppskattning, men som inte uppfyller 

ovannämnda krav. Verksamhetsmötet fattar beslut om beviljande utgående från den beredande kommitténs 

förslag. Hederstecknet kan utdelas årligen, men endast av synnerligen vägande skäl kan fler än ett 

hederstecken utdelas under samma år. Hederstecknet utdelas på årsfesten av inspektor. Hederstecknet kan 

bäras till högtidsdräkt, mörk kostym eller kavaj mitt på det hellånga nationsbandet.   

Den beredande kommittén består av stipendiefondens styrelse. Kommittén tar emot förslag på mottagare av 

hederstecken i form av en skrivelse som är undertecknad av minst tio nations- och/eller äldre medlemmar. 

Förslagen skall finnas kommittén till handa senast vid årsskiftet.  

 

 

 

 

 

 

 

 


