
 

Suomen Keskustanuoret ry:n ansiomerkkiohjesääntö 
 
Suomen Keskustanuoret ry:n ansiomerkkiä haetaan oheisella lomakkeella. Lomake tulee 
toimittaa pääsääntöisesti sähköisesti Suomen Keskustanuoret ry:n pääsihteerille hyvissä 
ajoin hallituksen käsittelyä varten. 
 
Merkki annetaan tunnustukseksi Suomen Keskustanuorten toiminnassa erityisen 
ansioituneille henkilöille, jotka ovat täyttäneet 30 vuotta tai jotka ansiomerkin 
hakemisvuonna täyttävät 30 vuotta.  
 
 
1. Kultainen ansiomerkki 
 
Merkin myöntämisperusteina on ansioitunut poliittinen ja järjestöllinen työ 
 

1) Suomen Keskustanuoret ry:n liittohallituksessa, 
2) Suomen Keskustanuoret ry:n työryhmän vetäjänä, 
3) Suomen Keskustanuoret ry:n piirin puheenjohtajana, 
4) Suomen Keskustanuoret ry:n piiri- tai liittotason työntekijänä, tai 
5) Keskustanuorten työryhmätoiminnassa, maakunnallisessa toiminnassa tai 

osastotoiminnassa yhdistettynä joko 
a) kansanedustaja- tai MEP-ehdokkaana toimimiseen tai  
b) kansanedustajan tai MEP:n avustajana toimimiseen. 

 
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös muista erityisen merkittävistä ansioista, 
esimerkiksi merkittävästä ja pitkäaikaisesta paikallisesta tai maakunnallisesta työstä, tai 
muista luottamustoimista, esimerkiksi toimimisesta aktiivisena puoluevaltuuston 
varsinaisena jäsenenä tai varajäsenenä.  
 
Merkin myöntämisestä päättää Suomen Keskustanuoret ry:n hallitus ohjesäännön mukaan 
joko omasta aloitteestaan tai Suomen Keskustanuoret ry:n piirin hallituksen tai jonkin 
muun Suomen Keskustanuoret ry:n jäsenjärjestön hallituksen ehdotuksesta. 
 
Mikään mainituista kriteereistä ei kuitenkaan suoraan automaattisesti oikeuta kultaiseen 
ansiomerkkiin. 
 
Merkin saaneista henkilöistä pidetään Suomen Keskustanuoret ry:n toimistossa taulukkoa, 
johon merkitään asianomaisen nimi, piiri ja merkin myöntämispäivä.  
 
Ansiomerkkihakemukset ovat Suomen Keskustanuoret ry:n hallituksen pöytäkirjojen 
liitteinä.  
 
 
2. Hopeinen ansiomerkki 
 
Merkki voidaan antaa tunnustukseksi Suomen Keskustanuoret ry:n toiminnassa piiri- tai 
osastotasolla ansioituneille henkilöille, jotka eivät täytä yllä mainittuja kultaisen 
ansiomerkin kriteerejä. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää: 
 



 

1) piirihallituksen varapuheenjohtajalle tai muulle ansioituneelle piirihallituksen 
pitkäaikaiselle jäsenelle, tai  

2) osaston puheenjohtajalle tai muulle ansioituneelle osaston hallituksen 
pitkäaikaiselle jäsenelle.  

 
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös muista ansioista, esimerkiksi aktiivisesta ja 
pitkäaikaisesta paikallis- tai maakuntatyöstä tai myös muista luottamustoimista, 
esimerkiksi nuorena kunnan- tai aluevaltuuston jäsenenä.  
 
Merkin myöntämisestä päättää Suomen Keskustanuoret ry:n hallitus ohjesäännön mukaan 
joko omasta aloitteestaan tai Suomen Keskustanuoret ry:n piirin hallituksen tai jonkin 
muun Suomen Keskustanuoret ry:n jäsenjärjestön hallituksen ehdotuksesta.  
 
Merkkiä myönnettäessä Suomen Keskustanuoret ry:n hallitus pyrkii noudattamaan piirien 
hallitusten tekemiä ehdotuksia. 
 
Merkin saaneista henkilöistä pidetään Suomen Keskustanuoret ry:n toimistossa taulukkoa, 
johon merkitään asianomaisen nimi, piiri ja merkin myöntämispäivä.  
 
Ansiomerkkihakemukset ovat Suomen Keskustanuoret ry:n hallituksen pöytäkirjojen 
liitteinä.  
 
 

Suomen Keskustanuoret ry:n hallitus 6.8.2022  
 
 
  


