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Kansallinen Kokoomus r.p.   Kokoomuksen merkkisäännöt  
 Puoluehallitus 11.11.2020  

 
    

Kokoomuksen Leijonamerkit  
 
 
Kansallisen Kokoomuksen Leijonamerkkejä myönnetään tunnustuksena niille jäsenille, jotka ovat erityisen 
aktiivisesti, ansiokkaasti ja pitkään osallistuneet järjestötoimintaan. 
Leijonamerkki voidaan myöntää vain jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenelle. 
Palkitsemisvuosia laskettaessa otetaan aina huomioon myös toiminta KNL:n, KNaL:n ja TK:n yhdistyksissä. 
Jäsenliittojen tai piirien omia merkkejä ei kuitenkaan lueta hyväksi puolueen ansiomerkkijärjestelmässä. 
Piirijärjestöjen tulee huolehtia, että myös jäsenliittojen yhdistysten aktiivit tulevat huomioiduksi puolueen 
ansiomerkkiprosessissa. 
Yhdistykset ja piirijärjestöt ovat vastuussa ansiomerkkien säännöllisestä ja riittävän ajoissa tapahtuvasta 
hakemisesta kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Ansiomerkkien hakeminen on osa yhdistysten ja 
piirijärjestöjen säännöllistä toimintaa. Puolue sitoutuu aktivoimaan yhdistyksiä ja piirejä hakemaan merkkejä 
sekä pitämään hakuprosessin sujuvana. 
 
 
Leijonamerkit  
Merkit alimmasta ylimpään ovat Vihreä leijona, Sininen leijona, Valkoinen leijona ja Kultainen leijona. Näiden 
lisäksi merkkivalikoimaan kuuluvat Kokoomuksen juhlamitali sekä jäsenmerkki. 
 
 
Merkkivaatimukset 
 

Vihreä leijona (kullattu leijonamerkki, läpimitta 10 mm, jota ympäröi vihreä emaloitu lehvä) 
1. kolmen (3) vuoden jäsenyys puolueessa ja 
2. säännöllinen osallistuminen paikallisyhdistyksen toimintaan 
3. merkin myöntää piirihallitus paikallisyhdistyksen anomuksesta 
4. merkin maksaa anoja (6 €) 

 
Sininen leijona (kullattu leijonamerkki, läpimitta 10 mm, jota ympäröi sininen emaloitu lehvä)  
1. viiden (5) vuoden jäsenyys puolueessa ja 
2. toiminta paikallisyhdistyksen luottamustehtävissä tai puolueen toimihenkilönä ja 
3. vähintään kaksi vuotta kulunut Vihreän leijonan saamisesta 
4. merkin myöntää piirihallitus paikallisyhdistyksen anomuksesta 
5. merkin maksaa anoja (6 €) 

 
Valkoinen leijona (kullattu leijonamerkki, läpimitta 10 mm, jota ympäröi valkoinen emaloitu 
lehvä) 
1. kymmenen (10) vuoden jäsenyys puolueessa ja 
2. toiminta paikallisyhdistyksen tai piirijärjestön johtavissa luottamustehtävissä tai 

kunnallisissa luottamustehtävissä tai puolueen toimihenkilönä ja 
3. vähintään kaksi vuotta kulunut Sinisen leijonan saamisesta 
4. palkitsemisvuosia laskettaessa otetaan huomioon myös aikaisempi toiminta KNL:n, 

KNaL:n ja TK:n yhdistyksissä edellyttäen puolueen vihreän ja sinisen leijonan saamista. 
5. merkin myöntää puoluehallitus paikallisyhdistyksen anomuksesta ja piirin puoltamana 
6. merkin maksaa anoja (6 €) 

 
Kultainen leijona (kullattu leijonamerkki, läpimitta 20 mm) 
1. viidentoista (15) vuoden jäsenyys puolueessa 
2. pitkäaikainen ja ansiokas toiminta piirijärjestön tai puolueen johtavissa 

luottamustehtävissä tai johtavissa kunnallisissa luottamustehtävissä tai puolueen 
toimihenkilönä ja 

3. vähintään kaksi vuotta kulunut Valkoisen leijonan saamisesta 
4. palkitsemisvuosia laskettaessa otetaan huomioon myös aikaisempi toiminta KNL:n, 

KNaL:n ja TK:n yhdistyksissä edellyttäen puolueen vihreän, sinisen ja valkoisen leijonan 
saamista. 
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5. poikkeustapauksissa myönnetään myös paikallisyhdistystason pitkäaikaisesta (30 v.) 
toiminnasta  

6. Puoluehallitus voi joulukuun kokouksessaan myöntää merkin perustellusta syystä ilman 
aiempaa merkkivaatimusta, mikäli muut vaatimukset täyttyvät. 

7. merkin myöntää puoluehallitus paikallisyhdistyksen anomuksesta ja piirin puoltamana 
8. merkin maksaa anoja (32 €) 

 
Kokoomuksen juhlamitali 
1.   Kahdenkymmenen (20) vuoden jäsenyys ja aktiivinen järjestöura puolueessa tai sen   
jäsenjärjestöissä 
2. Puoluehallitus myöntää yhdistysten tai piirien ehdotusten perusteella joulukuun 

kokouksen yhteydessä. Yhdistysten hakemukset toimitetaan piiriin, joka toimittaa ne 
puoluehallitukselle puollolla varustettuna. Ensimmäisen kerran mitaleita myönnetään 
Kokoomuksen 100-v juhlan yhteydessä joulukuussa 2018. Poikkeuksena edellä 
mainitusta yhdistys voi hakea mitalia jäsenilleen yhdistyksen 100-v juhlan yhteydessä 
ympäri vuoden.  

3. Mitalin maksaa anoja (45e) 
 
Kokoomuksen jäsenmerkki 
1.   Kokoomuksen jäsenmerkin voi hankkia jokainen Kokoomuksen jäsen, kun jäsenyys on 
hyväksytty.  
 
Vuoden uusi aktiivi  
1. Paikallisyhdistys myöntää syyskokouksessaan tunnustuksen vuoden parhaalle uudelle 
aktiiville. Tunnustus on vapaavalintainen. Puolue toimittaa tunnustusta varten 
kunniakirjapohjan. 
 

 
Leijonamerkkien anominen 
Merkkejä voivat anoa paikallisyhdistys tai piirijärjestö. Merkkianomus tehdään sähköisellä lomakkeella 
jäsenrekisterisovelluksessa, josta se menee automaattisesti piirihallituksen ja puoluehallituksen käsittelyyn.  
 
Kuhunkin merkkiin liitetään puheenjohtajan ja puoluesihteerin (Vihreään ja siniseen leijonaan piirin 
puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan) allekirjoittama kunniakirja. Merkit myönnetään järjestyksessä 
alimmasta ylimpään.  
 
Merkkisäännöt on tulostettavissa Kokoomuksen verkkosivujen yhdistysosiosta. 
 
Leijonamerkkien käyttö 
Jäsenmerkin, Vihreän, sinisen ja valkoisen leijonan käytön ratkaisee merkin omistaja.  Kultaista leijonaa 
kannetaan juhlapuvun tai tumman puvun rintamuksessa Kansallisen Kokoomuksen tai sen jäsenjärjestöjen 
juhlatilaisuuksissa tai ylimpien päättävien elinten kokouksissa.  
Juhlamitalia käytetään Kansallisen Kokoomuksen tai sen jäsenjärjestöjen suurissa juhlatilaisuuksissa 
juhlapuvun tai tumma puvun kanssa. Mitali kiinnitetään virallisen kunniamerkin tapaan rinnan vasemmalle 
puolelle. 
Juhlamitalia voidaan käyttää virallisten ja puolivirallisten kunniamerkkien kanssa. Mikäli mitaleita kannetaan 
rivassa, tulee juhlamitali virallisten ja puolivirallisten kunniamerkkien jälkeen tai vaihtoehtoisesti niiden 
alapuolelle. Juhlamitalia ei tule käyttää sotilaspuvun kanssa. 
 
 
Leijonamerkkiarkisto  
Myönnetyt leijonamerkit ja juhlamitali merkitään jäsenen tietoihin jäsentietojärjestelmään. 
Piirijärjestöt pitävät luetteloa yllä myönnetyistä Vihreistä ja Sinisistä leijonista, puolueen keskustoimisto 
luetteloi myönnetyt Valkoiset leijonat, Kultaiset leijonat sekä juhlamitalit. 


