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ANSIOMITALIOHJE
1. Liiton ansiomitalien ensisijaisena tarkoituksena on osoittaa tunnustusta sellaisille henkilöille, jotka ovat merkittävällä, uhrautuvalla ja tuloksekkaalla tavalla osallistuneet vapaaehtoispalokuntatoimintaan tai sen tukemiseen. Liiton ansiomitaleja voidaan Liiton hallituksen päätöksellä myöntää myös muunlaisena tunnustuksena, jos
tällaiseen on erityiset syyt.
2. Liiton ansiomitali on nauhassa kannettava pyöreä mitali, jonka läpimitta on 32 mm. Mitalin keskellä on Liiton
tunnus, ja reunalla ympäröivä teksti: Suomen Sopimuspalokuntien Liitto – Avtalsbrandkårernas Förbund. 32 mm
leveän nauhan väritys on reunoilta laskien seuraava: 2 mm punainen raita, 4 mm oranssinvärinen raita, 2 mm
purppuranvärinen raita ja 2 mm oranssinvärinen raita, sekä keskellä on 12 mm leveä punainen raita. Mitalit on
lyöty pronssisena, hopeisena ja kullattuna.
3. Ansiomitalin saamisen edellytyksenä on yhdessä tai useammassa vapaaehtoispalokunnassa suoritettu pitkäaikainen ansiokas toiminta tai aktiivinen osallistuminen palokuntien järjestö- tai edunvalvontatoimintaan tai
vapaaehtoispalokuntatyön ansiokas tukeminen. Pronssisen ansiomitalin edellytyksenä on tällöin vähintään 15
vuoden palokuntatoiminta, joka lasketaan henkilön 16 ikävuodesta alkaen. Hopeisen ansiomitalin edellytyksenä
on vastaavasti 20 vuoden palokuntatoiminta sekä ansiokasta järjestö- tai edunvalvontatoimintaa vähintään aluetasolla. Kultaisen ansiomitalin edellytyksenä on vähintään 25 vuoden palokuntatoiminta sekä erityisen ansiokasta ja pitkäaikaista järjestö- tai edunvalvontatoimintaa alue- tai valtakunnantasolla. Kultaisen mitalin myöntämisen edellytyksenä on, että henkilölle on vähintään kaksi vuotta aiemmin myönnetty hopeinen ansiomitali. Liiton
hallitus voi tapauskohtaisesti erityisistä syistä myöntää edellä mainituista vaatimuksista poikkeuksia.
4. Ansiomitali voidaan myöntää soljen kera. Solki muodostuu 7 mm korkeasta Liiton kullanvärisestä tunnuksesta.
Soljen myöntämisen edellytyksenä on poikkeuksellisen ansiokas toiminta vapaaehtoispalokuntien järjestö- tai
edunvalvontatyössä. Solki voidaan myöntää myös jälkikäteen mitalin nauhaan kiinnitettäväksi.
5. Liiton hallitus myöntää ansiomitalin Liiton jäsenyhteisön, Liiton alueosaston tai Liiton hallituksen esityksestä.
Liiton hallitus voi delegoida pronssisen ansiomitalin myöntäminen Liiton alueosastolle. Hopeisen ja kultaisen
ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on Liiton alueosaston puolto, ellei esittäjänä ole Liiton alueosasto tai
Liiton hallitus. Poikkeustapauksissa Liiton hallitus voi myöntää mitaleja ilman puoltoa, jos saajan ansiot ovat
muulla tavalla todistettavissa. Mitalin kustantaa esittäjä.
6. Saajista pidetään Liitossa kirjaa, johon merkitään saajan nimi, syntymäaika, kotipaikka sekä myöntämisen päivämäärä. Ansiomitalihakemukset perusteluineen ja puoltoineen arkistoidaan Liitossa.
7. Liiton ansiomitalia saa kantaa ainoastaan se, jolle ansiomitali on myönnetty, eikä sitä saa muuten kuin perinnön kautta luovuttaa toiselle haltijalle tai saajan palokunnalle. Ellei haltijalla tai saajan palokunnalla ole mahdollisuutta säilyttää ansiomitalia sen arvoa vastaavalla tavalla, on se luovutettava takaisin Liitolle. Erityisestä syystä
Liiton hallitus voi myöntää poikkeuksen tämän kohdan määräyksistä.
Tämä ansiomitaliohje on hyväksytty Liiton hallituksen kokouksessa 9.10.2004 ja se voidaan Liiton hallituksen
päätöksellä muuttaa, jos siihen on olemassa erityiset syyt.

