
Ehdotan, että ProAgria Keskusten Liiton hallitus myöntäisi      kullatun       hopeisen ansiomerkin, 
     maaseutumitalin

Samalla tilataan         vastaava ansiomerkin pienoismerkki         tilataan myöhemmin       ei tilata.

Samalla tilataan palvelusvuosia tai yrittäjänä toimimisvuosia osoittava         30-vuotislaatta (Ks. kääntösivu, kohta 5)

Merkki/mitali pyydetään lähettämään niin, että se voidaan antaa (aika, paikka ja tilaisuus)

Merkin/mitalin anoja 

Allekirjoitus ja nimen selvennys  

Lähetys- ja laskutustiedot

Puhelin

,                pnä  kuuta    

Tietoja ansiomerkin/maaseutumitalin saajaksi ehdotetusta henkilöstä:
Työnantaja Toimiaika Tehtävä

Muu ansioituneisuus

Suosittelija

Kullattu/hopeinen 
ansiomerkki/maaseutumitali

Myönnetty           .        .

No
ANSIOMERKIN/MAASEUTUMITALIN 
HAKEMUS

Käännä

Arvo tai ammatti	 					Nimi ja allekirjoitus

Osoite	 Puhelin

Arvo tai ammatti (myös eläkeläiselle) Täydellinen nimi (puhuttelunimi alleviivataan)

Syntymäaika Syntymäpaikka (jos hakijan tiedossa) Nykyinen kotipaikkakunta



ProAgria Keskusten Liitto, PL 251, 01301 VANTAA, puh. 020 747 2400.

PROAGRIA KESKUSTEN LIITON ANSIOMERKIT

1 Työntekijöiden ansiomerkit
Ansiomerkkien jakamisen tarkoituksena on antaa julkinen tunnustus työnsä hyvin suorittaneille maa- 
talouden tai muiden alojen työtekijöille ja yrittäjille. Ansiomerkkejä on kahdenlaisia: hopeisia ja kullat-
tuja. Niiden saanti edellyttää seuraavia palvelusvuosia saman työnantajan palveluksessa tai toimimista 
yrittäjänä: hopeinen 15 vuotta, kullattu 25 vuotta. Ehdotuksen ansiomerkin antamisesta henkilölle 
tekee hänen työnantajansa, järjestömme eriasteiset toimintayksiköt tai jokin muu aatteellinen tai 
taloudellinen yhteisö. Ansiomerkin kustantaa ehdotuksen tekijä. Ansiomerkin ohella jaetaan 
kunniakirja.

2 Toimihenkilöiden ansiomerkit
Ansiomerkit ovat joko hopeisia tai kullattuja.
Hopeinen	ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on vähintään 10 vuotta toiminut 
menestyksellisesti maataloudellisten yhdistysten tai yhteisöjen palveluksessa tai luottamustehtävässä ja 
tästä ajasta ainakin 5 vuotta samassa yhteisössä.
Kullatun	ansiomerkin saamiseksi vaaditaan vastaavasti vähintään 20 vuoden toimiaika, josta ainakin  
10 vuotta saman yhteisön palveluksessa tai luottamustehtävässä.
Ehdotuksen ansiomerkin antamisesta tekee se ProAgria Keskus tai maataloudellinen yhteisö, jonka palve-
luksessa toimihenkilö ehdotusta tehtäessä on. Keskusliitto voi myös oma-aloitteisesti antaa ansiomerkin. 
Ansiomerkin ohella annetaan kunniakirja.

3 Muiden kansalaisten ansiomerkit
ProAgria Keskusten Liiton harkinnan mukaan voidaan hopeoituja ja kullattuja ansiomerkkejä jakaa 
muillekin ansioituneille kansalaisille, jotka maatalouden tai maaseudun toimialalla työskennellen ovat 
kiitettävällä harrastuksella ja menestyksellä vaikuttaneet kotiseudun ja isänmaan hyväksi.

4 Pienoismerkit
Hopeisen ja kullatun ansiomerkin saaja on oikeutettu saamaan myöskin vastaavan pienoismerkin. Tämä 
merkki voidaan lunastaa yhdessä varsinaisen ansiomerkin kanssa tai myöhemmin.

5 Laatta
Se, joka on ollut työsuhteessa samaan työnantajaan vähintään 30 vuotta tai toiminut itsenäisenä yrittä-
jänä vastaavan ajan, on oikeutettu saamaan edellä 1. kohdassa tarkoitetun ansiomerkin nauhaan 
kiinnitettävän 30-vuotislaatan.

Maaseutumitali
Maaseutumitali voidaan antaa henkilölle, joka on menestyksellisesti tehnyt työtä suomalaisen maaseudun 
hyväksi järjestön luottamushenkilönä tai aktiivisena jäsenenä. Mitali voidaan antaa myös järjestön ulko-
puoliselle henkilölle, joka on esimerkillisellä panoksellaan edistänyt suomalaisen maaseudun hyvinvointia 
tai tehnyt maaseutua tunnetuksi laajoille kansalaispiireille.

Ehdotuksen maaseutumitalin antamiseksi tekee mitalin saajan perusyhdistys, kuntatason yhdistys tai 
ProAgria Keskus. Keskusliitto voi myös oma-aloitteisesti tai yksityisen henkilön/järjestön ulkopuolisen 
yhteisön aloitteesta myöntää mitalin. Päätöksen maaseutumitalin myöntämisestä tekee ProAgria Kes-
kusten Liiton hallitus.

Anomusten lähettäminen
Anomukset lähetetään joko suoraan ProAgria Keskusten Liitolle tai alueen ProAgria Keskukselle, joka 
toimittaa anomuksen edelleen keskusliitolle. Anomukset on lähetettävä keskusliittoon vähintään yhtä 
kuukautta ennen jakopäivää. 
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