
SUKUSEUROJEN KESKUSLIITTO SSK RY
SUKUVIESTI-LEHTI

Sokerilinnantie 7 E, 02600 Espoo
puhelin (09) 4369 9450 | www.suvut.fi

toimisto@suvut.fi, sukuviesti@suvut.fi

PALKITSEMIS-
JÄRJESTELMÄ 

PALKITSEMISOHJESÄÄNTÖ

Sukuseurojen Keskusliitolla on oma palkitsemisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on ulkoisen tun nustuksen 
antaminen niille sukuseurojen jäsenille tai muille henkilöille, jotka ovat eri tyi sen ak tii vi sesti osallistuneet 
sukuseuratoimintaan ja sen kehittämiseen tai tukemiseen.

Palkitsemisjärjestelmään kuuluvat ansiomitali, jota luovutetaan hakemuksesta kolmessa ta sos sa: 
kultainen, hopeinen ja pronssinen. Lisäksi siihen kuuluu standaari, jota luovutetaan nu me roi tuna tai 
numeroimattomana, plaketti sekä harrastusmerkki.

Sukuseurojen Keskusliitto ry:n jäsenseuroilla on mahdollisuus anoa keskusliiton hallitukselta pal
kitsemisjärjestelmään kuuluvia ansiomitaleita ja muita palkitsemistuotteita omille jäse nil leen. 
Toimitukseen sisältyy kunniakirja.

Hinnat jäsenseuroille: Hinnat muille: 
Pronssinen ansiomitali 80 euroa Pronssinen ansiomitali 400 euroa 
Hopeinen ansiomitali 100 euroa Hopeinen ansiomitali 600 euroa 
Kultainen ansiomitali 150 euroa Kultainen ansiomitali 1200 euroa 
Harrastusmerkki 15 euroa Harrastusmerkki 50 euroa

HAKEMINEN

Hakemukset tehdään kirjallisesti toimistolta saatavalla hakemuslomakkeella, johon kirjataan anomuksen 
perusteet. Palkitsemistasosta päättää keskusliiton hallitus sukuseurojen esitysten pohjalta.

LUOVUTUSEHDOT

Yleisperiaatteena on, että mitalihierarkiassa edetään asteittain lukuun ottamatta ensim mäis tä kolmivuo
tiskautta, jonka aikana voidaan myöntää suoraan myös ylemmän asteen mitali sel lai sille henkilöille, jotka 
ennen palkitsemisjärjestelmän olemassa oloa ovat pitkään toimineet ak tii visesti sukuseuratoiminnassa.

1. Kultainen ansiomitali 

voidaan luovuttaa henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut

– keskusliiton hallituksessa vähintään kuusi (6) vuotta tai liiton eri toimikunnissa vähintään 
kahdeksan (8) vuotta ja, jolla lisäksi on merkittäviä meriittejä sukuseuran toiminnassa tai

– vähintään kymmenen (10) vuotta sukuseuran hallituksessa tai vastaavassa tai

– merkittävällä tavalla sukuseuratoiminnan lisäksi edistänyt tai tukenut keskusliiton toimintaa tai

– vähintään kaksitoista (12) vuotta keskusliiton palveluksessa.
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2.  Hopeinen ansiomitali 

voidaan luovuttaa henkilölle, joka on ansiokkaasi toiminut

– vähintään kolme (3) vuotta Keskusliiton hallituksessa tai kuusi (6) vuotta eri toimikunnissa tai

– vähintään kuusi (6) vuotta sukuseuran hallituksessa tai

– vähintään kuusi (6) vuotta keskusliiton palveluksessa tai

– muuten tukenut keskusliiton toimintaa merkittävällä tavalla.

3.  Pronssinen ansiomitali 

voidaan luovuttaa henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut

– vähintään kolme (3) vuotta keskusliiton toimikunnissa tai vastaavissa

– vähintään kolme vuotta keskusliiton palveluksessa tai

– vähintään kolme (3) vuotta sukuseuran hallituksessa ja lisäksi muuten aktiivisesti seuran hyväksi

– muuten aktiivisesti sukuseuran hyväksi ja tukenut sen toimintaa merkittävällä tavalla.

4.  Harrastusmerkki

voidaan luovuttaa sukuseuran hallituksen harkinnan mukaan henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti 
sukuseuran hyväksi ja tukenut sen toimintaa ansiokkaalla tavalla.


