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Hakemus lähetetään: EKL, Sissi Kähkönen,  
PL 168, 00531 HELSINK 

sissi.kahkonen@ekl.fi 

______________________________ ry 
Yhdistyksen nimi 

 
 

KULTAINEN ANSIOMERKKIHAKEMUS 
 
Esitämme, että Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n hallitus / työvaliokunta myöntää  
kultaisen ansiomerkin seuraaville yhdistyksemme jäsenille: 

 
 

Nimi  ________________________________________________________ 
 
Perustelut  ________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________ 

 
  ________________________________________________________ 

Henkilö on saanut hopeisen ansiomerkin      vuonna _____ 

 
Nimi  ________________________________________________________ 

 
Perustelut  ________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________ 
 

  ________________________________________________________ 
Henkilö on saanut hopeisen ansiomerkin      vuonna _____ 

 

Nimi  ________________________________________________________ 
 

Perustelut  ________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 

Henkilö on saanut hopeisen ansiomerkin      vuonna _____ 
 

Nimi  ________________________________________________________ 
 
Perustelut  ________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________ 
Henkilö on saanut hopeisen ansiomerkin      vuonna _____ 

 
 

Merkin luovutuspäivä ______________ 
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Hakemus lähetetään: EKL, Sissi Kähkönen,  
PL 168, 00531 HELSINK 

sissi.kahkonen@ekl.fi 

Kultaiset ansiomerkit, kunniakirjat sekä lasku lähetetään yhdistykselle.  
 

Lähetysosoite __________________________________________________ 
  yhdistys 

  __________________________________________________ 
  henkilö 

  __________________________________________________ 
  katuosoite 

  __________________________________________________ 
  postinumero ja postitoimipaikka 

  __________________________________________________ 
  puhelinnumero 

 
Matkahuollon noutopiste (osa lähetyksistä joudutaan toimittamaan pakettina, siksi tämä tarvitaan) 

  __________________________________________________ 

 
  __________________________________________________ 

 
Hakijan tiedot __________________________________________________ 
  Yhdistyksen nimi  

  ___________________________________________________ 
  Paikka ja päivämäärä 

  ___________________________________________________ 
  Allekirjoitus 

  ___________________________________________________ 
  Nimen selvennys 

 
KULTAISEN ANSIOMERKIN MYÖNTÄMISKRITEERIT/ 
EKL:N ANSIOMERKKISÄÄNNÖT 

 
1 § Liiton kultainen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, jolle on jo aikaisemmin myönnetty liiton 

hopeinen ansiomerkki, ja joka on toiminut erityisen ansiokkaasti eläkkeensaajayhdistyksessä ja 

/tai piirissä. Erityinen ansioituminen tarkoittaa vähintään viiden vuoden tuloksellista toimintaa yh-

distyksen hallituksen jäsenenä tai muuna yhdistyksen toimihenkilönä. 

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää erityisen painavasta syystä henkilölle, jolle ei ole aikai-

semmin myönnetty hopeista ansiomerkkiä. Arvioitaessa ansioitunutta toimintaa piirissä käytetään 

soveltaen edellisessä kohdassa mainittuja perusteita. 

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka ei ole eläkkeensaajayhdistyksen jä-

sen, mutta joka on erityisen merkittävällä tavalla edistänyt eläkkeensaajien ja eläkkeensaaja-

järjestöjen toimintaa. Kultainen ansiomerkki voidaan myös myöntää henkilölle, joka on ollut liiton 

tai Täyttä Elämää Lomat Oy:n palveluksessa vähintään 10 vuotta.  

2 § Kultaisen ansiomerkin myöntää liiton hallitus tai sen valtuuttamana hallituksen työvaliokunta eläk-

keensaajayhdistyksen tai piirin kirjallisesta esityksestä. 

Esityksen merkin myöntämisestä liiton tai Täyttä Elämää Lomat Oy:n palveluksessa olevalle henki-

lölle tekee liiton hallintojohtaja. 

3 § Liiton toimisto pitää luetteloa henkilöistä, joille kultainen ansiomerkki on myönnetty. 

4 § Kultaisen ansiomerkin saaneiden nimet julkaistaan Eläkkeensaaja-lehdessä.  


