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          SUOMEN AJONEUVOHISTORIALLINEN KESKUSLIITTO – SAHK  ry                 
                                      SÄÄNNÖT ANSIOMERKEISTÄ                                                                                     
 
 
1. Valtakunnallinen järjestö Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry:n 
     ansiomerkkien ja standaarin tarkoituksena on antaa tunnustusta niille jäsenille sekä muille 
     henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat myönteisellä tavalla ja merkittävästi vaikuttaneet 
     SAHK:n tai siihen kuuluvien jäsenyhdistysten toimintaan. 
 
                  SAHK:n ansiomerkit / tunnustukset ovat:  

• hopeinen ansiomerkki 
• puheenjohtajan nuija 
• kultainen ansiomerkki (numeroitu) 
• standaari 
• muistoesine 

                            
2.  Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenyhdistyksen hallituksen / johtokunnan päätök- 
     sellä jäsenille tai muille ansioituneille henkilöille. 
 
     Hopeinen ansiomerkki luovutetaan jäsenyhdistyksen vuosi- tai kuukausikokouksessa. 
 
     Jäsenyhdistys pitää myönnetyistä ansiomerkeistä luetteloa, johon merkitään saajan nimi ja 
     myöntämisvuosi. 
 
3. Puheenjohtajan nuija myönnetään SAHK:n hallituksen päätöksellä jäsenyhdistykselle /   

puheenjohtajalle. Henkilön tulee olla toiminut vähintään 5 vuotta paikallisyhdistyksen 
puheenjohtajana tai toiminut ansiokkaasti SAHK:n hallituksessa. Nuijaan kaiverretaan 
jäsenyhdistyksen nimi tai saajan nimi. SAHK pitää myönnetyistä puheenjohtajan nuijista 
luetteloa. 
 
 

4.  Kultainen numeroitu ansiomerkki myönnetään SAHK:n hallituksen päätöksellä: 
 
     – henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti SAHK:n hallituksessa tai muissa merkittävissä 
     luottamustehtävissä SAHK:ssa tai jäsenyhdistyksessä. 
 
    – ansiokkaasta, pitkäaikaisesta museoajoneuvotarkastustoimintaan osallistumisesta ja alan 
    kehittämisestä. 
 
     Esityksen ansiomerkin myöntämisestä voivat tehdä SAHK:n hallituksen jäsenet tai jäsen- 
     yhdistykset. Esitykseen on liitettävä perustelut ko. henkilön SAHK:n tai jäsenyhdistysten 
     hyväksi tehdystä työstä.                                                                                                                                     
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     Kultainen ansiomerkki luovutetaan SAHK:n tai jäsenyhdistyksen vuosikokouksessa.             
     Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää aikaisintaan 5 vuoden kuluttua hopeisen 
     ansiomerkin myöntämisestä. 
      

SAHK pitää myönnetyistä kultaisista ansiomerkeistä numeroitua luetteloa, johon merkitään  
     myöntämisvuosi, saajan ja jäsenyhdistyksen nimi. 
 
                                                                                                                                                       
5.  Standaari myönnetään SAHK:n hallituksen päätöksellä. 
 
     SAHK:n standaari voidaan myöntää jäsenyhdistykselle tai muulle yhteisölle tai yksityiselle 
     henkilölle huomionosoituksena SAHK:n tarkoitusperien hyväksi tehdystä työstä 
 
     Perustellun esityksen standaarin myöntämisestä voivat tehdä hallituksen jäsenet tai jäsen- 
     yhdistykset 
 
     Standaarin jalustaan kiinnitettyyn laattaan kaiverretaan saajan nimi ja päivämäärä. 
 
     SAHK pitää myönnetyistä standaareista luetteloa, johon kirjataan saajan nimi ja 
     päivämäärä. 
 
 

 
6. Puheenjohtajan nuija, ansiomerkki ja standaari on saajalleen henkilökohtainen, eikä sitä saa               

luovuttaa toiselle henkilölle tai yhteisölle. 
 
 
 
 
     SUOMEN AJONEUVOHISTORIALLINEN KESKUSLIITTO – SAHK ry  
 
     HALLITUS 
 


