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Liiton ansiomerkkien hakeminen ja myöntämisperusteet 
 
Yleistä 
 
 Kansallisen senioriliiton jäsenyhdistysten jäsenille voidaan myöntää pronssisia, hopeisia 

ja kultaisia ansiomerkkejä.  
 

Senioriyhdistysten ja piirien hallitusten tulisi vuosittain tarkistaa tarpeet hakea ansio-
merkkejä jäsenilleen ja toimijoilleen. Merkit ovat maksullisia ja niiden hinnat määrittää 
liiton hallitus. Merkit tilataan liiton toimistosta, ja ne maksaa se taho, joka on tehnyt 
aloitteen merkin hakemisesta. 

  
 Ansiomerkkeihin kuuluu kunniakirja, joka annetaan merkin luovuttamisen yhteydessä. 

Kunniakirjat toimitetaan liiton toimistosta yhtä aikaa merkkien kanssa. Kunniakirjan 
allekirjoittavat myöntämispäätöksen tehneen tahon edustajat, yleensä puheenjohtaja ja 
sihteeri tai kaksi muuta nimenkirjoitusoikeuden omaavaa hallituksen jäsentä. Siten 
pronssisen merkin kunniakirjan allekirjoittavat paikallisyhdistyksen edustajat, hopeisen 
kunniakirjan piirin edustajat ja kultaisen merkin kunniakirjan liiton edustajat. 

 
 Ansiomerkkien myöntäminen ei saa liittyä henkilön omiin merkkipäiviin vaan aina yhdis-

tyksen, piirin tai liiton hyväksi tehtyyn työhön. Merkkien myöntämisessä tulee noudattaa 
harkintaa. 

 
 Paikalliset Senioriyhdistykset voivat tilata liiton toimistosta maksutta jäsenmerkkejä, 

joita suositellaan jaettaviksi kaikille uusille jäsenille liiton ja yhdistyksen lahjana. 
 
Pronssinen ansiomerkki 
 
 Myöntämisen perusteena on, että saaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista: 
 

1. vähintään kolmen vuoden toiminta aktiivisena senioriyhdistyksen jäsenenä 
(pääsääntö) 

2. menestyksellinen toiminta yhdistyksen johtotehtävissä 
3. yksittäinen suoritus, jolla on ollut yhdistykselle esimerkiksi taloudellinen, 

yhteiskunnallinen tai toiminnallinen merkitys. 
 
Yhdistyksen hallitus päättää merkin myöntämisestä. Merkki ja kunniakirja luovutetaan 
huomattavassa yhdistyksen tilaisuudessa. 

 
Hopeinen ansiomerkki 
 
 Myöntämisen perusteena on, että saaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista: 
 

1. aktiivinen toiminta liitossa, piirissä tai yhdistyksessä 
2. pitkäaikaisena toimijana piiri- tai yhdistystasolla 
3. yksittäinen suoritus, jolla on ollut liitolle, piirille tai yhdistykselle esimerkiksi 

taloudellinen, yhteiskunnallinen tai toiminnallinen merkitys. 
 
Edellytyksenä on, että saajalle on myönnetty pronssinen ansiomerkki vähintään kolme 
vuotta aiemmin. Tästä säännöstä voidaan poiketa vain erittäin painavin perustein. 
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Yhdistyksen hallitus anoo merkin piiriltä. Piirin hallitus voi myöntää merkin myös ilman 
yhdistyksen esitystä. Merkki ja kunniakirja luovutetaan piirin tai yhdistyksen tilaisuu-
dessa. 

 
Kultainen ansiomerkki 
 
 Myöntämisen perusteena on, että saaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista: 
 

1. merkittävä toiminta liiton johtoelimissä 
2. merkittävä toiminta piiri- tai yhdistystasolla 
3. liiton tarkoitusperiä edistävä osallistuminen yhteisölliseen toimintaan 
4. yksittäinen suoritus, jolla on liitolle huomattava yhteiskunnallinen, toiminnallinen 

tai taloudellinen merkitys. 
 
Edellytyksenä on, että saajalle on myönnetty liiton hopeinen ansiomerkki vähintään 
kolme vuotta aiemmin. Edellytyksenä on myös, että saaja on ollut riittävän 
pitkäaikaisesti merkittävässä vastuutehtävässä yhdistyksessä ja/ tai yhdistyksen 
hallituksen jäsenenä. (lisäys 9.5.2017) 
 
Merkin anoo piiri tai yhdistys liiton hallitukselta. Anomuksessa tulee olla piirihallituksen 
puolto. Merkki luovutetaan arvokkaassa tilaisuudessa. 
 
Liiton hallitus voi myöntää merkin myös ilman piirin tai yhdistyksen esitystä. Tällöin 
merkki ja kunniakirja voidaan luovuttaa myös valtuuston kokouksessa tai liittokokouk-
sessa.  
 
Liiton kultainen ansiomerkki voidaan liittohallituksen toimesta myöntää liiton ja/tai sen 
piirin toimintaa merkittävällä tavalla edistäneelle henkilölle. (lisäys 9.5.2017) 
 

 
Hakulomakkeiden täyttäminen ja lähettäminen 

 
Kultaisten ansiomerkkien hakemukset on tehtävä liiton Senioriyhdistyksille-verkkosivulla 
olevalla lomakkeella. Hakulomakkeessa Esityksen tekijä on aina jokin yhdistys, ei yksit-
täinen henkilö. Merkin saaja -kohtaan kirjoitetaan saajan etunimi (ei kaikkia etunimiä) ja 
sukunimi, tässä järjestyksessä. Lomakkeeseen ei liitetä mitään ansioluetteloita tai muita-
kaan asiakirjoja. Lomake postitetaan osoitteella 
 
Kansallinen senioriliitto ry 
Toimisto 
Kansakoulukatu 5 A 6 
00100 Helsinki 

 
Kultaiset ansiomerkit toimitetaan luovuttavalle yhdistykselle sen jälkeen, kun liiton 
hallitus on tehnyt päätöksen merkin myöntämisestä.  
 
Kultaisten ansiomerkkien hakemuksia voi jättää liiton hallituksen käsiteltäväksi kaksi 
kertaa vuodessa: kevätkaudella luovutettaviksi aiottujen hakuaika on edellisen vuoden 
marraskuu ja syyskaudella luovutettavien hakuaika on kuluvan vuoden toukokuu. 

 


