
Akateemisen Karjala-Seuran Ansioristi   OHJESÄÄNTÖ 
 

 
AKS:n Perinneyhdistys ry 20.12.2022 

Akateemisen Karjala-Seuran Ansioristi-niminen kunniamerkki (AKS Ar) on perustettu ja 
sen jakoperusteiksi on hyväksytty tämä ohjesääntö Akateemisen Karjala-Seuran 
Perinneyhdistys ry:n hallituksessa historiallisen AKS:n satavuotispäivän 22.2.2022 
juhlallisuuksien yhteydessä. Muistoristi kuuluu maanpuolustuksellisten järjestöjen 
myöntämien ansioristien kategoriaan. 

Ansioristi on tompakkiin valettu mustaemaloitu, hopeareunainen yrjönristi, jonka 
korkeus ja leveys on 42 mm. Ristin keskellä lepää 10 mm leveä hopeinen AKS:n 
kokelasjäsenen merkki, jossa miekkaa kohottava käsivarsi on ojennettuna heraldisesti 
vasemmalle. 

Ansioristiä kannetaan mustassa nauhassa, jonka leveys on 30 mm. Nauhan keskiosan 
punainen (PMS 185) raita on leveydeltään kymmenen milliä ja punaisen raidan keskellä 
oleva vihreä (PMS 349)  raita yhden millin. Ansioristin nauhaan kiinnitetään 10 milliä 
leveä hopeinen heimosoturien miekkakäsi merkiksi ristin saajan esipolvien henkilön 
todistetusta tai tunnustetusta jäsenyydestä alkuperäisessä Akateemisessa Karjala-
Seurassa tai sen läheisorganisaatioissa (NYKS, ANKS, oppikoululaiset, seminaarilaiset) tai 
jos saaja on henkilö, joka itse on kuulunut johonkin edellä sanotuista organisaatioista. 

Ansioristit myöntää esityksestä Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry:n hallitus 
kunkin vuoden 22.2. lähinnä olevassa kokouksessaan. Esitykset perusteluineen tulee olla 
hallituksen käsittelyssä kutakin myöntöpäivää edeltävän kalenterivuoden 31.12. 
mennessä. Esitys laaditaan erityiselle lomakkeelle. Hallitus voi omasta aloitteestaan 
myöntää ansioristin myös muuna ajankohtana. 

Ansioristi voidaan myöntää henkilölle, joka on joko 

i)  kuulunut vuosina 1922-1944 toimineen Akateemisen Karjala-Seuran tai sitä lähellä 
toimineiden järjestöjen (AKS:n Naisosasto, NYKS, ANKS, oppikoululaiset, 
seminaarilaiset) jäsenyyteen tai 

ii)  osallistunut aktiivisesti Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistyksen (vuodet 
1958-2002 Kerho 22 ry) toimintaan tai 

iii)  toiminnallaan muutoin osoittanut isänmaallista kuntoisuutta ja / tai 
harrastuneisuutta. 

Myönnetystä ansiorististä peritään yhdistyksen hallituksen vahvistama lunastusmaksu. 
Ansioristin esittäjä sitoutuu vastaamaan lunastusmaksusta. Hallituksen omasta 
aloitteestaan myöntämistä ansioristeistä ei peritä lunastusmaksua. 

Myönnettyä ansioristiä seuraa ansioristin pienoisristi ja myöntökirja, joka päivätään 
myöntövuoden 22.2. ja jonka allekirjoittavat perinneyhdistyksen puheenjohtaja ja yksi 
muu yhdistyksen hallituksen jäsen. Myönnetyistä ansioristeistä pidetään kirjaa. 
Ansioristit numeroidaan alkaen numerosta 1. 

Ansioristiä ei voi ehdottaa tai ostaa itselleen. Hallitus ei perustele päätöstään, eikä sen 
kielteiseen päätökseen ole valitusoikeutta. 

Tämä ohjesääntö on voimassa toistaiseksi ja se voidaan kumota tai sitä tarkentaa 
Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa.  


