
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton ansiomerkkisäännöt                      
 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.1.2020 
 

 

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton kultainen ansiomerkki  

1 §  Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton kultainen ansiomerkki annetaan tunnustuksena liiton 

hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta tai pitkäaikaisesta työstä.  

2 §  Ansiomerkin aiheena on kaksi lintua, joista pieni lintu on isomman suojassa.  

3 §  Ansiomerkin myöntää liiton hallitus.  

4 §  Yhdistysten tulee lähettää kultaisen ansiomerkin myöntämistä koskevat vapaamuotoiset 

ehdotuksensa perusteluineen liiton hallitukselle. Kultaisen ansiomerkin hakumenettely on 

jatkuvaa.  

5 §  Ansiomerkit luovutetaan yleensä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton yhteisissä 

tilaisuuksissa ja niitä seuraa kunniakirja, jonka allekirjoittavat liiton nimenkirjoittajat.  

6 §  Ansiomerkin saajista pidetään luetteloa liiton toimistossa ja ansiomerkit numeroidaan.  

7 §  Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton hallitus. 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton hopeinen ansiomerkki kultaisella pikkulinnulla 

1 §  Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton hopeinen ansiomerkki kultaisella pikkulinnulla annetaan 

tunnustuksena liiton hyväksi paikallisella, alueellisella tai valtakunnallisella tasolla tehdystä 

ansiokkaasta tai pitkäaikaisesta työstä.   

2 §  Ansiomerkin aiheena on kaksi lintua, joista kullattu pieni lintu on isomman suojassa.  

3 §  Ansiomerkin myöntää liiton hallitus.  

4 §  Yhdistysten tulee lähettää ansiomerkin myöntämistä koskevat vapaamuotoiset ehdotuksensa 

perusteluineen liiton hallitukselle. Ansiomerkin hakumenettely on jatkuvaa.  

5 §  Ansiomerkki luovutetaan pääsääntöisesti Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton yhteisissä 

tilaisuuksissa. Ansiomerkki voidaan luovuttaa myös liiton tai yhdistyksen alueellisessa tai 

paikallisessa tilaisuudessa. Ansiomerkkiä seuraa kunniakirja, jonka allekirjoittavat liiton 

nimenkirjoittajat. 

6 §  Ansiomerkin saajista pidetään luetteloa liiton toimistossa.  

7 §  Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton hallitus. 

 

 



Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton hopeinen ansiomerkki  

1 §  Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton hopeinen ansiomerkki annetaan tunnustuksena 

yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi paikallisella tai alueellisella tasolla tehdystä, erityisen 

ansiokkaasta tai pitkäaikaisesta työstä.  

2 §  Ansiomerkin aiheena on kaksi lintua, joista pieni lintu on isomman suojassa.  

3 §  Ansiomerkin myöntäjinä toimivat varhaiskasvatuksen opettajien yhdistysten hallitukset sekä 

liiton hallitus OAJ:n paikallisyhdistysten VOL-jäsenten osalta.  

4 §  OAJ:n paikallisyhdistyksen hallitus hakee hopeista ansiomerkkiä VOL-jäsenelleen liiton 

hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää perustelut merkin 

myöntämiselle.  

5 §  Ansiomerkit luovutetaan yleensä yhdistyksen yhteisissä tilaisuuksissa ja niitä seuraa 

kunniakirja, jonka allekirjoittavat yhdistyksen nimenkirjoittajat. Ansiomerkki ja sitä seuraava 

kunniakirja toimitetaan tilauksesta yhdistyksille liiton toimistolta, jolloin tulee mainita 

ansiomerkin saaja(t).  

6 §  Ansiomerkin myöntäjä pitää luetteloa ansiomerkin saajista  

7 §  Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton hallitus. 


