KALATALOUDEN KESKUSLIITON HUOMIONOSOITUSTEN JA ANSIOMERKKIEN
OHJESÄÄNTÖ
Helsinki 23.1.2004
Kalatalouden Keskusliiton johtokunta on kokouksessaan 1/2004 (23.1.2004) vahvistanut järjestön
ansiomerkkien ja muiden huomionositusten ohjesäännön ja myöntämisperusteet. Erillisenä liitteenä
ovat ansiomerkkien hakukaavakkeet 3 kpl.
Kalatalouden Keskusliiton huomionosoitukset ovat:
1. Pöytästandaari
2. Pronssinen ansiomerkki
3. Hopeinen ansiomerkki
4. Kultainen ansiomerkki
5. 100 -vuotisjuhlamitali
6. kalastusaluemitalli
7. kalastusmatkailussa ansiotunut henkilö

1. Pöytästandaari eli pienoislippu
Kalatalouden Keskusliiton pienoislippu otettiin käyttöön v. 1976. Lipun ensimmäiset kappaleet
luovutettiin 19.1.1976 maa- ja metsätalousministeriölle sekä ylitarkastaja Heikki Pitkäselle. Lipun
on suunnitellut Henrik Backman.
Kalatalouden Keskusliiton pienoislippu sopii hyvin luovutettavaksi merkkipäivien ym. yhteydessä
järjestön perusyksiköille ja henkilöille tai sellaisille muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille,
joille järjestömme haluaa osoittaa huomiotaan.
Johtokunta ei ole katsonut tarpeelliseksi laatia ohjesääntöä lipun luovutusperusteista, vaan jättää
päätöksen jäsenjärjestöjen harkittavaksi kussakin tapauksessa erikseen samoin kuin asiasta ohjeiden
antamisen perusjärjestöille. Jäsenjärjestöjen on kuitenkin pidettävä luovuttamistaan lipuista
kortistoa.
Pienoislipun hinta 29 € + toimituskulut. Hinta sisältää ALV 22 %. Oikeudet hinnanmuutoksiin
pidätetään. Pöytästandardia on saatavilla Kalatalouden Keskusliiton toimistosta.
2. Pronssinen ansiomerkki
PRONSSINEN ANSIOMERKKI ja ANSIOKIRJA voidaan antaa henkilölle, joka ansiokkaalla
tavalla on paikkakunnallaan toiminut kylätasolla tai järviallaskohtaisesti tai jokivarren alueella
kalatalouden ja kalavesien hoitotyön hyväksi tai ottanut merkittävällä tavalla osaa paikalliseen
järjestötoimintaan.
Esityksen pronssisen ansiomerkin ja ansiokirjan myöntämisestä voi tehdä paikallisen
kalastuskunnan tai -seuran johtokunta, kalastusalue, kalatalousneuvoja, Keskusliiton ja
kalatalouskeskuksen tai kalastajaliiton toiminnanjohtaja sekä kalatalouskeskusten ja
kalastajaliittojen johtokunnat. Esitys lähetetään Keskusliiton jäsenjärjestöjen välityksellä ja
jäsenjärjestön lausunnolla varustettuna Keskusliiton johtokunnalle, joka merkin ja ansiokirjan
myöntää.
Ansiomerkki myönnetään tunnustuksena Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen piirissä
ansioituneille henkilöille, jotka järjestöjen johto- ja luottamustehtävissä tai muulla tavalla ovat
osoittaneet jatkuvaa harrastusta ja kykyä kalataloutemme eteenpäinviemiseksi.
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka paikkakunnallaan on vähintään 5
vuoden ajan toiminut harrastusta ja kykyä osoittaen kalatalouden edistämiseksi (luottamustehtävät,
kalavesien hoito jne.). Merkki voidaan antaa myös järjestön palkatulle toimihenkilölle.

Ehdotukseen on liitettävä selostus asianomaisen henkilön ammatista, hänen toiminnastaan ja
toiminta-ajan pituudesta järjestössä tai muuten kalataloutemme hyväksi samoin kuin muistakin
sellaisista seikoista, joista voi ilmetä hänen harrastuksensa ja toimintansa ansioituneisuus.
Merkin kustantaa ehdotuksen tekijä (-järjestö tai -yhteisö). Pronssisen merkin hinta on 30 €.
Merkkiin liittyvä ansiokirja voidaan toimittaa myös kehystettynä. Anomuslomakkeeseen on tällöin
merkittävä rasti asianomaiseen kohtaan. Kehys on luonnonväristä mäntyä ja sen hinta laseineen on
9 €. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Lisäksi Keskusliitto perii toimituskulut.
Kalatalouden Keskusliitto pitää suotavana, että merkki annetaan asianomaiselle henkilölle jonkin
julkisen tilaisuuden yhteydessä (henkilön merkkipäivänä, vuosikokouksessa, näyttelyssä jne.).
3. Hopeinen ansiomerkki
HOPEINEN ANSIOMERKKI ja ANSIOKIRJA voidaan antaa henkilölle, joka ansiokkaalla
tavalla on paikkakunnallaan toiminut kalatalouden ja kalavesien hoitotyön hyväksi tai ottanut
merkittävällä tavalla osaa paikalliseen järjestötoimintaan.
Esityksen hopeisen ansiomerkin ja ansiokirjan myöntämisestä voi tehdä paikallisen
kalastuskunnan tai -seuran johtokunta, kalastusalue, kalatalouskonsulentti, Keskusliiton ja
kalatalouskeskuksen tai kalastajaliiton toiminnanjohtaja sekä kalatalouskeskusten ja
kalastajaliittojen johtokunnat. Esitys lähetetään Keskusliiton jäsenjärjestöjen välityksellä ja
jäsenjärjestön lausunnolla varustettuna Keskusliiton johtokunnalle, joka merkin ja ansiokirjan
myöntää.
Ansiomerkki myönnetään tunnustuksena Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen piirissä
ansioituneille henkilöille, jotka järjestöjen johto- ja luottamustehtävissä tai muulla tavalla ovat
osoittaneet jatkuvaa harrastusta ja kykyä kalataloutemme eteenpäinviemiseksi.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka paikkakunnallaan on vähintään 10
vuoden ajan toiminut harrastusta ja kykyä osoittaen kalatalouden edistämiseksi (luottamustehtävät,
kalavesien hoito jne.). Merkki voidaan antaa myös järjestön palkatulle toimihenkilölle.
Ehdotukseen on liitettävä selostus asianomaisen henkilön ammatista, hänen toiminnastaan ja
toiminta-ajan pituudesta järjestössä tai muuten kalataloutemme hyväksi samoin kuin muistakin
sellaisista seikoista, joista voi ilmetä hänen harrastuksensa ja toimintansa ansioituneisuus.
Merkin kustantaa ehdotuksen tekijä(-järjestö tai -yhteisö). Hopeisen merkin hinta on 34 €.
Merkkiin liittyvä ansiokirja voidaan toimittaa myös kehystettynä. Anomuslomakkeeseen on tällöin
merkittävä rasti asianomaiseen kohtaan. Kehys on luonnonväristä mäntyä ja sen hinta laseineen on
9 €. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Lisäksi Keskusliitto perii toimituskulut.
Kalatalouden Keskusliitto pitää suotavana, että merkki annetaan asianomaiselle henkilölle jonkin
julkisen tilaisuuden yhteydessä (henkilön merkkipäivänä, vuosikokouksessa, näyttelyssä jne.).
4. Kultainen ansiomerkki
KULTAINEN ANSIOMERKKI, johon liittyy KUNNIAKIRJA voidaan antaa henkilölle, joka
yleistä merkitystä olevalla tavalla on toiminnallaan edistänyt maamme kalataloutta tai merkittävällä
tavalla ottanut osaa Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan ja joka ansiokkaasti on toiminut
järjestön päämäärien hyväksi.
KUNNIAKIRJA voidaan myöntää myös henkilöille ja yhteisöille, jotka huomattavalla tavalla ovat
taloudellisesti tukeneet järjestön toimintaa.
Kultaisen ansiomerkin ja kunniakirjan myöntämisestä voivat tehdä esityksen Keskusliiton johtokunnan jäsenet sekä kalatalouskeskusten ja kalastajaliittojen johtokunnat. Ansiomerkin ja kunniakirjan myöntää Keskusliiton johtokunta.
Ansiomerkki myönnetään tunnustuksena Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen piirissä
ansioituneille henkilöille, jotka järjestöjen johto- ja luottamustehtävissä tai muulla tavalla ovat

osoittaneet jatkuvaa harrastusta ja kykyä kalataloutemme eteenpäinviemiseksi.
Kultaisen merkin saaminen edellyttää vähintään 20 vuoden menestyksellistä toimintaa, jolla on
yleistä merkitystä kalataloutemme edistämisessä. Pitkäaikainen ja merkittävä työ Kalatalouden
Keskusliitossa ja sen jäsenjärjestöissä oikeuttaa merkin saamiseen. Hyvin pitkäaikainen toiminta
maakunnallisen kalatalouskeskuksen tai kalastajaliiton johtokunnassa katsotaan riittäväksi
perusteeksi kultaisen ansiomerkin myöntämiseen.
Ehdotuksen ansiomerkin myöntämisestä voivat tehdä säännöissä mainitut elimet ja henkilöt. Esitys
lähetetään Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöjen välityksellä Keskusliiton johtokunnalle, joka
päättää merkin myöntämisestä. Ehdotukseen on liitettävä selostus asianomaisen henkilön
ammatista, hänen toiminnastaan ja toiminta-ajan pituudesta järjestössä tai muuten kalataloutemme
hyväksi samoin kuin muistakin sellaisista seikoista, joista voi ilmetä hänen harrastuksensa ja
toimintansa ansioituneisuus.
Merkin kustantaa ehdotuksen tekijä(-järjestö). Kultaisen merkin hinta on 43 €. Merkkeihin liittyvät
kunniakirja/ansiokirja voidaan toimittaa myös kehystettynä. Anomuslomakkeeseen on tällöin
merkittävä rasti asianomaiseen kohtaan. Kehys on luonnonväristä mäntyä ja sen hinta laseineen on
9 €. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Lisäksi Keskusliitto perii toimituskulut.
Kalatalouden Keskusliitto pitää suotavana, että merkki annetaan asianomaiselle henkilölle jonkin
julkisen tilaisuuden yhteydessä (henkilön merkkipäivänä, vuosikokouksessa, näyttelyssä jne.).
5. Kalatalouden Keskusliiton 100-vuotismitali
Kalatalouden Keskusliiton johtokunta on kokouksessaan 26.9.1991 vahvistanut järjestön 100vuotismitalin ohjesäännön ja myöntämisperusteet. Mitalin on suunnitellut taiteilija Jari Mäenpää ja
siitä on otettu 100 kappaleen painos. Mitali nro 1 on toimitettu v. 1991 silloiselle Tasavallan
presidentille Mauno Koivistolle. Juhlamitali on järjestön korkein kunnianosoitus kalataloudessa
ansioituneille henkilöille ja yhteisöille.
Kalatalouden Keskusliiton 100-vuotisjuhlamitali on järjestön korkein kunnianosoitus
kalataloudessa ansioituneille henkilöille ja yhteisöille. Päätöksen mitalin myöntämisestä tekee
Kalatalouden Keskusliiton johtokunta.
Mitali voidaan antaa henkilölle, joka yleistä valtakunnallista merkitystä olevalla tavalla on
toiminnallaan edistänyt maamme kalataloutta tai merkittävällä tavalla ottanut osaa yhdistyksen ja
sen jäsenjärjestöjen toimintaan.
Juhlamitalin saaminen edellyttää pitkäaikaista menestyksellistä toimintaa, jolla on yleistä
valtakunnallista merkitystä maamme kalatalouden edistämisessä. Juhlamitali voidaan myöntää
myös henkilölle, joka on erityisen korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa. Juhlamitali voidaan
myöntää myös yhteisölle tai viranomaiselle, joka merkittävällä tavalla on vaikuttanut maamme
kalatalouden kehittymiseen.
Juhlamitalin myöntämisestä voivat tehdä esityksen Kalatalouden Keskusliiton johtokunnan jäsenet,
toiminnanjohtaja sekä jäsenjärjestöjen johtokunnat. Juhlamitalin myöntää Kalatalouden
Keskusliiton johtokunta.
Ehdotukset juhlamitalin myöntämisestä lähetetään jäsenjärjestöjen välityksellä Kalatalouden
Keskusliiton johtokunnalle, joka päättää mitalin myöntämisestä. Ehdotukseen on liitettävä selostus
asianomaisen henkilön ammatista, hänen toiminnastaan ja toiminta-ajan pituudesta järjestössä tai
muuten kalataloutemme hyväksi sekä muistakin sellaisista asioista, joista voi ilmetä hänen
harrastuksensa ja toimintansa ansioituneisuus.
Juhlamitalin kustantaa ehdotuksen tekijäjärjestö. Mitalin hinta on 350 euroa. Juhlamitali
luovutetaan asianomaiselle henkilölle jonkin julkisen tilaisuuden yhteydessä (henkilön
merkkipäivänä, Keskusliiton vuosikokouksessa tai muussa merkittävässä tilaisuudessa).

6. Kalastusaluemitalin ohjesääntö:
Kalastusaluemitali on henkilölle myönnettävä tunnustus. Ei yhteisölle. Palkittava henkilö voi olla
kuka tahansa, jos vain ansioita todetaan olevan olemassa. Myöntötaso asetetaan vrt. kultainen
ansiomerkki, mutta valtakunnan tason toiminta ei pakollinen.
Kalastusaluemitalin myöntää Kalatalouden Keskusliiton johtokunta. Esityksen kalastusaluemitalin
saajasta voi tehdä Kalatalouden Keskusliiton maakunnalliset jäsenjärjestöt / toiminnanjohtajat,
keskusjärjestön toimisto.
Esittäjää pyydetään selostamaan henkilön ansioituneisuus kalastusaluetoiminnassa: paikallistasolla
ja maakuntatasolla ja tarvittaessa myös valtakunnallisesti
Kalastusaluemitalin saavalta henkilöltä edellytetään pitkäaikaista, pääsääntöisesti yli 10 vuotta
kestänyttä toimintaa kalastusalueessa ja sen keskeisissä hallinto- tai isännöintitehtävissä tai että hän
on muutoin toimillaan valtakunnallisesti edistänyt kalastusalueiden toimintaa. Valtakunnan tason
päättäjillä ei välttämättä aikarajaa.
Kalastusaluemitali luovutetaan pääsääntöisesti valtakunnallisilla kalastusaluepäivillä, mitali voidaan
luovuttaa myös KKL:n edustajakokousten yhteydessä.
Johtokunta päätti kokouksessaan 2/2008 lisäksi:
-kalastusaluemitali myönnetään vuodessa korkeintaan yhdelle henkilölle
-kalastusaluemitalit myönnetään pääsääntöisesti kalastusalueen luottamushenkilöille
-kalastusaluemitali voidaan erityisistä syistä myöntää myös järjestössä toimivalle ansioituneelle
toimihenkilölle. Erityinen syy voi olla se, että toimihenkilö on käyttänyt merkittävästi omaa
aikaansa tulokselliseen kalastusaluetyöhön.
7. Kalastusmatkailun parissa ansioitunut henkilö
Järjestöjen tekemä esitys kalastusmatkailun parissa ansioituneesta henkilöstä, yrityksestä tai
yhteisöstä.

