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Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomerkkien myöntösääntö
(Liiton ansiomerkkitoimikunta käsitellyt 5.3.2019)
(Liiton hallitus hyväksynyt 25.3.2019)

1.

Yleistä
Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomerkit ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki, Sotaveteraaniliiton mitali, Sotaveteraaniliiton ansiomitali, Sotaveteraanien ansioristi ja
Sotaveteraanien kultainen ansioristi.

2.

Liiton ansiomerkkitoimikunta
Liitossa on ansiomerkkitoimikunta, jonka kokoonpanon liiton hallitus vahvistaa vuodeksi kerrallaan.
Toimikunnan tehtävänä on:
- käsitellä sotaveteraanipiirien ja sotaveteraaniliiton toimittamat ehdotukset ja tehdä
niistä ehdotus liiton hallitukselle.
- tehdä ansiomerkkien myöntämistä koskevissa asioissa sekä ohjeista esityksiä liiton
hallitukselle
- käsitellä liiton hallituksen sille osoittamat asiat sekä antaa sotaveteraanipiireille ohjeita ansiomerkkien myöntämisestä.

3.

Sotaveteraaniliiton ansiomerkkien myöntäminen
Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki annetaan tunnustuksena liiton päämäärien hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Merkki myönnetään henkilölle, joka on osoittanut harrastusta sotaveteraanitoimintaan osallistumalla siihen vähintään neljän vuoden ajan jatkuvasti tai
muutoin tuloksekkaasti.
Merkin myöntämisestä päättää piirin hallitus, sen työvaliokunta tai piirin ansiomerkkitoimikunta liiton hallituksen vahvistamien sääntöjen mukaan.
Merkin saajalle annetaan kunniakirja, jonka allekirjoittaa piiri.
Piiri pitää luetteloa merkin saajista.
Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki annetaan tunnustuksena liiton päämäärien hyväksi tehdystä
erittäin ansiokkaasta työstä. Merkki myönnetään henkilölle, joka on osoittanut harrastusta sotaveteraanitoimintaan osallistumalla siihen vähintään kahdeksan vuoden
ajan jatkuvasti tai muutoin tuloksekkaasti.

Merkki voidaan myöntää, jos henkilölle on myönnetty hopeinen ansiomerkki ja sen
myöntämisestä on vähintään neljä vuotta, ellei merkin myöntämistä erityisistä syistä
voida muutoinkin pitää aiheellisena. Erityisenä syynä voidaan pitää etenkin sitä, että
henkilö on osallistunut sotaveteraanitoimintaan yli kymmenen vuoden ajan, ja sitä, että työ on ollut vaativaa ja tuloksekasta.
Merkin myöntämisestä päättää piirin hallitus, sen työvaliokunta tai piirin ansiomerkkitoimikunta liiton hallituksen vahvistamien sääntöjen mukaan.
Merkin saajalle annetaan kunniakirja, jonka allekirjoittaa piiri.
Piiri pitää luetteloa merkin saajista.
Sotaveteraaniliiton mitali
Aloitteen sotaveteraaniliiton mitalin myöntämisestä voi tehdä liiton jäsenyhteisö sekä
liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä liiton toiminnanjohtaja.
Mitalin myöntää jäsenyhteisö tai Sotaveteraaniliitto.
Mitali voidaan myöntää Sotaveteraanityön päämäärien hyväksi toimineelle henkilölle.
Mitalin saajalle annetaan kunniakirja, jonka allekirjoittaa ehdottajayhteisö.
Liitto pitää luetteloa myönnetyistä mitalinsaajista.
Mitalia kannetaan nauhassa sotaveteraanien juhlatilaisuuksissa ja milloin muutoin
kannetaan kunniamerkkejä.
Sotaveteraaniliiton ansiomitali
Ansiomitalin myöntää liiton hallitus. Piireillä on kiintiöt.
Ansiomitali voidaan myöntää
1. Sotaveteraanityön päämäärien hyväksi kauan ja ansiokkaasti tai muutoin merkittävästi toimineelle henkilölle, joka ei ole sotaveteraani, sekä
2. sotaveteraanille, joka on sanotuin tavoin toiminut muussa yhteydessä kuin liiton tahi sen jäsen- tai tukiyhteisön antamissa luottamus- tai muissa tehtävissä.
3. henkilölle, joka on liiton tai jäsenyhdistysten luottamustehtävän lisäksi toiminut sotiemme veteraanien hyväksi ja hänelle on myönnetty hopeinen ansiomerkki.
Ansiomitalin saajalle annetaan kunniakirja, jonka allekirjoittaa liitto.
.

Aloitteen ansiomitalin myöntämisestä voi tehdä liiton jäsenyhteisö sekä liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä liiton toiminnanjohtaja.
Liitto pitää luetteloa myönnetyistä ansiomitalin saaneista henkilöistä.
Ansiomitalia kannetaan nauhassa sotaveteraanien juhlatilaisuuksissa ja milloin muutoin kannetaan kunniamerkkejä.

Sotaveteraanien ansioristi
Liitto voi tunnustuksena tarkoitusperiensä hyväksi tehdystä merkittävästä työstä
myöntää Sotaveteraanien ansioristin.
Ansioristi voidaan myöntää, jos henkilö on saanut liiton kultaisen ansiomerkin ja sen
myöntämisestä on vähintään kolme vuotta, ellei ansioristin myöntämistä voida erityisistä syistä muutoinkin pitää aiheellisena. Risti myönnetään henkilölle, joka on
osoittanut harrastusta sotaveteraanitoimintaan vähintään 11 vuoden ajan jatkuvasti
tai muutoin tuloksekkaasti.
Ansioristi voidaan myöntää sotaveteraanille seitsemän vuoden toiminnan perusteella,
jota on edeltänyt kultaisen ansiomerkin myöntäminen.
Ansioristin myöntää liiton ansiomerkkitoimikunnan esityksestä liiton hallitus.
Liitto pitää ansioristin saajista luetteloa.
Ansioristin saajalle annetaan kunniakirja, jonka allekirjoittaa liitto.
Ansioristiä kannetaan nauhassa sotaveteraanien juhlatilaisuuksissa ja milloin muutoin
kannetaan kunniamerkkejä. Arkipuvussa voidaan kantaa ansioristin pienoismerkkiä.
Sotaveteraanien kultainen ansioristi
Liitto voi tunnustuksena tarkoitusperiensä hyväksi tehdystä erittäin merkittävästä ja
pitkään jatkuneesta työstä myöntää liiton kultaisen ansioristin.
Kultainen ansioristi voidaan myöntää, jos henkilö on saanut Sotaveteraanien ansioristin ja sen myöntämisestä on vähintään viisi vuotta, ellei kultaisen ansioristin myöntämistä voida erityisistä syistä muutoinkin pitää aiheellisena.
Kultaisen ansioristin myöntää liiton ansiomerkkitoimikunnan esityksestä liiton hallitus.
Liitto pitää kultaisen ansioristin saajista luetteloa.
Kultaisen ansioristin saajalle annetaan kunniakirja, jonka allekirjoittaa liitto.
Kultaista ansioristiä kannetaan nauhassa sotaveteraanien juhlatilaisuuksissa ja milloin
muutoin kannetaan kunniamerkkejä. Sotaveteraanien kultaista ansioristiä ja ansioristiä
ei kanna samanaikaisesti. Arkipuvussa voidaan kantaa kultaisen ansioristin pienoismerkkiä.
4. Ansiomerkkien heraldiset selitykset
Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki on hopeasta tehty jäsenmerkki, joka on kiinnitetty aluslevyyn.
Merkin keskus on emalia ja muu osa hopeaa.

Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki on hopeasta tehty kullattu jäsenmerkki, joka on kiinnitetty
valkoiseksi emaloituun aluslevyyn.
Sotaveteraaniliiton mitali
Sotaveteraaniliiton mitali on hopeoitu mitali, jossa sen sisällä sakarakoroinen tyviö ja
siitä nouseva lumipukuisen soturin vasemmalle katsova pää. Mitalin läpimitta on 31
mm.
Sotaveteraaniliiton mitalia kannetaan sinisessä nauhassa. Molemmissa reunoissa on
sininen 8 mm pystyjuova, noin 2 mm levyinen valkoinen ja sininen pystyjuova sekä
keskellä 8 mm:n levyinen valkoinen pystyjuova.
Sotaveteraaniliiton ansiomitali
Ansiomitali on hopeoitu mitali, jossa on kultainen rengas sekä sen sisällä sakarakoroinen tyviö ja siitä nouseva lumipukuisen soturin vasemmalle katsova pää. Mitalin läpimitta on 31 mm.
Sotaveteraaniliiton ansiomitalia kannetaan sinisessä nauhassa, jossa on kaksi valkoista
pystyjuovaa leveytensä verran reunasta erillään. Nauhan leveys on 31 mm.
Sotaveteraanien ansioristi
Ansioristissä on valkoisessa kultareunaisessa yrjönristissä kultainen aukaistu liiton
tunnus. Risti on valkoiseksi emaloitua kullattua tompakkia. Sen läpimitta on 40 mm ja
liiton tunnus 14 mm.
Ansioristiä kannetaan 31 mm leveässä valkoisessa nauhassa, jonka reunoilla on 7 mm
leveä sininen raita PMS 314.
Sotaveteraanien kultainen ansioristi
Kultaisessa ansioristissä on valkoisessa kultareunaisessa yrjönristissä kultainen aukaistu liiton tunnus. Ristin sakaroiden välissä on kultainen muuri. Risti on valkoiseksi
emaloitua kullattua tompakkia. Sen läpimitta on 40 mm ja liiton tunnus 14 mm, muurin läpimitta on 5 mm.
Kultaista ansioristiä kannetaan 31 mm leveässä valkoisessa nauhassa, jonka reunoilla
on 7 mm leveä sininen raita PMS 314. Nauhan keskellä on kultainen liiton tunnus
(lumipukuisen soturin heraldisesti vasemmalle katsova pää) ilman rengasta.

