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Ansiomerkkien ohjesääntö 16.11.2022 
 
 
1 § Yleistä  
 
Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto - Vattenskydd Centralförening i Finland ry:n ansiomerkki voidaan 
myöntää erityisen ansiokkaasta pitkäaikaisesta toiminnasta vesiensuojelun tai vesivarojen hyväksi. 
Ansiomerkki voidaan myöntää myös vesiensuojelussa tai vesivarojen hyväksi tehdystä erityisestä teosta tai 
ansiosta.  
 
2 § Ansiomerkkiluokat  
 
Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton ansiomerkit ovat:  
ansiomitali SVSK Am  
ansioristi SVSK Ar  
 
3 § Myöntämisperusteet  
 
Ansiomitali myönnetään vähintään 8 vuoden kiitettävästä toiminnasta vesiensuojelun tai vesivarojen 
hyväksi tai muusta 1 §:ssä mainitusta ansiosta.  
Ansioristi myönnetään vähintään 12 vuoden erittäin ansiokkaasta toiminnasta vesiensuojelun tai 
vesivarojen hyväksi tai muusta 1 §:ssä mainitusta ansiosta. Ansiomerkkiä seuraa omistuskirja ja 
merkkinauha.  
 
4 § Myöntämismenettely  
 
Ehdotus ansiomerkistä on tehtävä Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton liittohallitukselle, joka päättää 
ansiomerkin myöntämisestä. Ansiomerkkihakemus on täytettävissä liiton verkkosivuilla tai sen voi tilata 
liiton toimistolta. 
 
Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset voivat myöntää hallituksensa päätöksellä ansiomitaleita. 
Myöntämisestä ja sen perusteesta on tiedotettava Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton toimistoa.  
 
5 § Ansiomerkkien kuvaukset  
 
Ansiomitali on valmistettu hopeasta. Se on pyöreä, läpimitaltaan 32 mm ja paksuudeltaan 2 mm. 
Etupuolella on kohokuvana Vesiensuojelun Keskusliiton tunnus, ja toisella puolella kohokirjaimin Suomen 
Vesiensuojelun Keskusliitto. Ansiomitali ei ole numeroitu. Mitalia kannetaan vasemmalla puolella rintaa 32 
mm leveässä sinisessä nauhassa, jonka kummassakin reunassa on 3 mm leveä valkoinen pystyjuova.  
 
Ansioristi on valmistettu sinisestä emalista valettuna hopeiseen Maltanristiin. Se on läpimitaltaan 34 mm ja 
paksuudeltaan 2 mm. Ansioristin toisella puolella kohokirjaimin Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ja 
ansiomerkin numero. Ansioristiä kannetaan vasemmalla puolella rintaa 32 mm leveässä nauhassa, jossa 
vuorottelevat 3 mm leveät siniset ja valkoiset pystysuorat juovat. Ansioristi on numeroitu.  
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6 § Ansiomerkkien hinnat  
 
Ansiomerkkien hinnat päättää Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton hallitus. Ansiomerkkien hinnat ovat:  
Ansiomitali SVSK Am 152 €  
Ansioristi SVSK Ar 251 €  
(alv 0 %, hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa)  
 
7 § Lisätietoja ja hyväksyminen  
 
Lisätietoja ansiomerkkien hakemisesta antaa Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton toimisto.  
Nämä ansiomerkkisäännöt otetaan käyttöön Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton päätöksellä 

16.11.2022. 

 

 


