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ANSIOMERKKIEN ANOMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OHJEITA 

 
 
ANSIOMERKIT Pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä kultainen merkki 

timantein. 
 
MYÖNTÄMIS- 1. Pronssinen ansiomerkki, vähintään 5 v. vastuullisia tehtäviä 
KRITEERIT  2. Hopeinen ansiomerkki, vähintään 10 v. vastuullisia tehtäviä + 
  myönnetty aikaisemmin pronssinen ansiomerkki 
  3. Kultainen ansiomerkki, pitkäaikainen ja erittäin merkittävä 

paikallinen ja/tai valtakunnallinen toiminta + myönnetty aikaisemmin 
hopeinen ansiomerkki 
4. Kultainen ansiomerkki timantein, pitkäaikainen, erittäin merkittävä ja 
ansiokas valtakunnallinen toiminta  
5. Ansiomerkki voidaan myöntää myös keliakiajärjestöön 
kuulumattomalle henkilölle, joka on merkityksellisellä tavalla ja pitkän 
aikaa joko henkisesti, taloudellisesti tai muutoin tukenut keliakiatyötä. 

 
ANOMINEN Merkin voi anoa keliakiayhdistys tai Keliakialiitto. Merkkiä 
  anotaan erillisellä lomakkeella. 
 
ANOMISAIKA Merkin anomisesta päätetään keliakiayhdistyksen hallituksen 

kokouksessa vähintään 3 kk ennen suunniteltua merkin 
luovutustilaisuutta. Näin Keliakialiiton hallitus ehtii käsitellä 

  ajoissa anomuksen. 
 
MYÖNTÄMINEN Merkin myöntämisestä päättää Keliakialiiton liittohallitus. 
 
KUNNIAKIRJA Ansiomerkkiin liittyy kunniakirja. Sekä merkki että kunniakirja ovat 
  saajan omaisuutta. 
 
MERKIN  Merkki luovutetaan saajalleen sitä anoneen keliakiayhdistyksen 
LUOVUTTAMINEN tai liiton tilaisuudessa, ei saajan henkilökohtaisena merkkipäivänä. 
 
MERKIN KÄYTTÖ Ansiomerkkiä käytetään keliakiatilaisuuksissa tai edustettaessa 
  keliakiatoimintaa oman järjestön ulkopuolella. Merkki kiinnitetään 
  vasempaan rintapieleen. Ansiomerkkiä ei käytetä valtiollisten 
  kunniamerkkien kanssa yhtä aikaa. 
 
MERKKIEN HINNAT pronssinen 50 €   
v. 2021 hopeinen 80 €   
 kultainen 100 €   

 kultainen timantein  150 € 
 
 
 
 



 
 

 
Keliakialiitto ry 

 
 
 
      
 

  ANSIOMERKKISÄÄNNÖT 
 
    
   1 § 
 Keliakialiiton myöntämiä ansiomerkkejä on neljä: pronssinen, 
 hopeinen ja kultainen sekä kultainen timantein. Ansiomerkkiin liittyy kunniakirja. 
 
   2 § 

Ansiomerkki myönnetään tunnustuksena keliakiatoiminnan hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta työstä. Pronssisen ansiomerkin edellytyksenä on toiminta 
vastuullisissa tehtävissä vähintään 5 vuoden ajan. Hopeisen ansiomerkin 
edellytyksenä on toiminta vastuullisissa tehtävissä vähintään 10 vuoden ajan ja 
aikaisemmin myönnetty pronssinen ansiomerkki. Kultaisen ansiomerkin 
edellytyksenä on pitkäaikainen ja erittäin merkittävä paikallinen ja/tai 
valtakunnallinen toiminta keliakiatyön hyväksi sekä aikaisemmin myönnetty 
hopeinen merkki. Kultainen ansiomerkki timantein edellyttää, pitkäaikaista, erittäin 
merkittävää ja ansiokasta valtakunnallista toimintaa.  
Liittohallitus voi harkintansa mukaan kuitenkin myöntää ansiomerkkejä edellä 
mainituista edellytyksistä poiketen. 

 
   3 § 
 Ansiomerkin voi saada Keliakiajärjestöön kuulumaton henkilö, joka 

merkityksellisellä tavalla ja pitkän aikaa on joko henkisesti, taloudellisesti tai 
muutoin tukenut keliakiatyötä. 

 
   4 § 
 Ansiomerkin myöntää Keliakialiiton liittohallitus paikallisyhdistysten 
 tai liiton anomuksesta. 
 
   5 § 
 Ansiomerkin kustannuksista, jotka liittohallitus vahvistaa, vastaa kulloinkin se  
 taho, joka on merkkiä anonut. 
 
   6 § 
 Keliakialiitto pitää ansiomerkin saajista luetteloa. 
 
   7 § 
 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain liittohallituksen päätöksellä. 
 
 
 
 
 Säännöt hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 19.1.2002.  

Sääntöjen 1 § ja 2 § on hyväksytty muutoksia liittohallituksen kokouksessa 
9.3.2013. 


