
Kunniamerkit ja muut 

huomionosoitukset



Huomionosoitusten ilo

 vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, 

ani harvaa oikeasti harmittaa, että joku 

kiinnittää myönteistä huomiota

 hyvä tapa osoittaa, että positiivinen palaute 

on totta



Käytettävissä ainakin

 kirkolliset ansiomerkit ja kunniamerkit

 valtiolliset kunniamerkit

 arvonimet

 seurakuntien ja työalojen ym. omat ansio-

ja kunniamerkit, standaarit yms.

 ammattiliittojen huomionosoitukset

 arkki-hpk:n oma ”Vuoden arkkipooki” -

palkinto henkilölle tai laajemmalle taholle



Kirkolliset kunniamerkit

 Pyhän Henrikin risti

 Mikael Agricolan risti

 Pro ecclesia -mitali

 Näissä eri aihepiirit, mutta myös porrastus



Kirkolliset kunniamerkit

 ”Arkkipiispa voi myöntää Pyhän Henrikin ristin

sekä suomalaisille että ulkomaalaisille henkilöille 

erityisesti ekumeenisista ansioista tai Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon sisarkirkkoihin 

suhteita edistävästä toiminnasta. Pyhän Henrikin 

ristiä voidaan myöntää myös merkittävistä 

ulkomaille suuntautuvasta humanitaarisesta 

toiminnasta tai lähetystyöhön liittyvistä 

ansioista.”



Kirkolliset kunniamerkit

 ”Arkkipiispa voi myöntää Mikael 

Agricolan ristin kotimaisena 

huomionosoituksena merkittävästä kirkon 

tarkoitusperiä edistävästä toiminnasta. 

Mikael Agricolan ristin myöntämisessä 

voidaan ottaa huomioon myös suomalaisen 

kulttuurin kehittämiseen ja edistämiseen 

liittyvät ansiot.”



Kirkolliset kunniamerkit

 ”Kirkkohallitus voi myöntää Pro ecclesia -

mitalin kirkon työssä erityisesti 

ansioituneelle henkilölle, joka on toiminut 

paikallisella, alueellisella ja 

valtakunnallisella tasolla.”



Kirkolliset kunniamerkit

 ristejä myönnetään ”säästeliäästi”

 Pro ecclesia -mitaleja jaetaan viitisen kappaletta 

vuodessa; vrt. Kirkkopalvelujen vastaava merkki, 

jota 1977-2006 jaettiin 108 kpl

 ansiomerkkejä (Kirkkopalvelut) jaettu v. 2007 

mennessä 9.000 pronssista, 9.000 hopeista ja 

4.500 kultaista – edelleen hyvin käyttökelpoinen 

ja usein jopa ensisijainen huomionosoitus



Kirkon kunniamerkkien 

aikataulu
 ehdotusten Pyhän Henrikin ristin ja Mikael Agricolan 

ristin saajiksi tulee olla kirkkohallituksessa vuosittain 

viimeistään 31.10. ja ehdotusten Pro ecclesia -mitalin 

saajiksi viimeistään 31.5.

 HUOM. ehdotuksia ei lähetetä suoraan kirkkohalli-

tukseen, vaan ne toimitetaan tuomiokapituliin: em. risti-

ehdotukset syksyllä ja Pro ecclesia -ehdotukset keväällä 

noin kuukautta ennen kirkkohallituksen antamaa deadlinea

 pysyväisluonteiset ohjeet yleiskirjeessä 35/2008 ja 

kirkkohallituksen nettisivuilla

– ks. tarkemmat ohjeet kirkkohallituksen vuosittaisesta yleiskirjeestä



Valtiolliset kunniamerkit
 ehdotusten kunniamerkkien saajiksi tulee olla 

kirkkohallituksessa vuosittain viimeistään kesäkuun 
alkupäivinä

 HUOM. ehdotuksia ei lähetetä suoraan kirkkohalli-

tukseen, vaan ne toimitetaan tuomiokapituliin noin 

kuukautta ennen kirkkohallituksen antamaa deadlinea

– ehdotusten koko polku: seurakunta/yhtymä > kapituli > 
kirkkohallitus > opetus- ja kulttuuriministeriö

 ansioituneisuus määrää, anotaanko ylipäänsä, ja asema 
määrää tason (ei siis matalaa merkkiä korkeassa asemassa 
vähän aikaa olleelle tai siinä vasta hiukan ansioituneelle –
vaan odottamaan!)

 ei vain johtavissa asemissa oleville



Valtiolliset kunniamerkit
 muuta huomioon otettavaa: ikä, työssä olo, 

aikaisemmat merkit

 ei ”xx vuoden uskollisesta palveluksesta” vaan 
erityisistä ansioista

 kirkossa yleensä SVR, harvemmin SL

 aiemmin myönnetyistä merkeistä saa vihjeen 
tasosta: < 403 SVR M, 403-502 SVR M I (502 
myös SVR M I kr), 503 SVR M I kr, 602 SVR 
Ar tai SVR R, 603 SVR R, kirkkoherra (SVR R) 
SVR R I

 olennaista ei vain vaativuusryhmä vaan myös 
asema



Arvonimet

 piispat voivat myöntää vuodessa papeille n. 3 
rovastin arvoa ja tuomiokapituli kanttoreille 
director cantus - ja director musices -arvonimiä

 tasavallan presidentin myöntämiä arvonimiä on 
16 ryhmää, joissa kirkollisia arvonimiä ovat 
lähinnä kenttäpiispa (ryhmä 7) ja 
seurakuntaneuvos (ryhmä 8). Director cantus ja 
director musices muodostavat kaksistaan ryhmän 
16. Rovasti kuuluu ryhmään 14. 

 ohjeet osoitteessa 
http://www.vnk.fi/toiminta/arvonimet/haku/fi.jsp



Työalojen merkit 1.1.2008 

alkaen

 diakonian ja yhteiskuntatyön kultainen ja 
hopeinen ansiomerkki sekä kirkon lapsi- ja 
nuorisotyön kunniaplaketti ja ansiomerkki

 ”Kultainen ansiomerkki [kunniaplaketti] 
annetaan yksikön edustamilla työaloilla 
erityisesti ansioituneelle henkilölle toimikunnan 
oma-aloitteisella päätöksellä. Merkki voidaan 
antaa enintään kolmelle henkilölle vuodessa, 
elleivät erityisen painavat syyt puolla useamman 
merkin myöntämistä.” 



Työalojen merkit 1.1.2008 

alkaen

 ”Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, 
joka on toiminut tunnustusta ansaitsevalla tavalla 
kirkon, seurakunnan, diakonialaitoksen tai muun 
vastaavan yhteisön palveluksessa virka- tai työ-
suhteessa vähintään 20 vuotta tai jotka ovat olleet 
yksikön edustamilla työaloilla vapaaehtoistyössä 
tai luottamustehtävässä vähintään 15 vuotta. Toi-
mikunta voi poiketa erityisistä syistä näistä kri-
teereistä yksimielisellä päätöksellä. Hopeinen an-
siomerkki myönnetään hiippakunnan, seurakun-
nan, järjestön tai muun yhteisön anomuksesta.”



Ammattiliittojen 

huomionosoitukset yms.

 vuoden papin, kanttorin, nuorisotyön-

tekijän yms. valintaan voi(nee) vaikuttaa 

paitsi suoraan myös keittiön kautta

 Kirkon kukko 

http://www.kirkkopalvelut.fi/seurakuntako

nsultointi/kirkon-kukko

 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 

uutisnenä jne.



Vuoden Arkkipooki

 Arkkihiippakunnan oma tunnustus

 Myönnetään vuosittain; ehdotukset kapituliin viim. 

tammikuun loppupuolella

 Myöntämisperusteet: 1) ”Kyseessä on huomionarvoinen 

ilmiö, teko, toimintamuoto tai tapahtuma, joka edustaa 

kiinnostavalla tavalla kirkon uskon ilmenemistä 

seurakuntatyössä tai yhteiskunnassa. Palkittava ilmiö tai 

toimintamuoto voi esimerkiksi tavoittaa hyvin 

seurakuntalaisia, herättää kiinnostusta Raamattuun, tukea 

seurakuntayhteyttä tai olla erityinen toivon merkki alueen 

ihmisille tai koko hiippakunnalle. 2) Palkinnon saaja voi 

olla Turun arkkihiippakuntaan kuuluva yksittäinen 

seurakuntalainen, ryhmä, seurakunta, kristillinen järjestö 

tai muu kirkollinen toimija.”


