Suomen Farmasialiiton ansiomerkkiohjesääntö
Hyväksytty Suomen Farmasialiiton edustajistossa 27.11.2013
1 § Yleistä
Tunnustuksena Suomen Farmasialiiton hyväksi suoritetusta ansiokkaasta
työstä, liiton päämääriä edistävästä muusta toiminnasta tai Suomen
Farmasialiiton huomionosoituksena voidaan myöntää ansiomerkki tai viiri.
2 § Ansiomerkit
Suomen Farmasialiitolla on pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki.
Ansiomerkeissä on kuvattuna tyylitellyin digitaliksen lehden ympäröity liiton
jäsenmerkki, läpimitaltaan 20 mm.
3 § Ansiomerkkien myöntämisen edellytykset
Kultaisen ansiomerkin myöntää hallitus erityisen ansiokkaasta ja
pitkäaikaisesta koko liittoa ja sen jäsenistöä hyödyttäneestä työstä. Kultaista
ansiomerkkiä saa samanaikaisesti kantaa korkeintaan 30 henkilöä.
Hopeisen ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä valtakunnallisen toiminnan
lisäksi otetaan huomioon myös ansiokas toiminta liiton alueverkostoissa ja
jäsenyhdistyksissä.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää liiton hallituksen päätöksellä:


Edustajiston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle



Liiton hallituksen varsinaiselle jäsenelle vähintään yhden
hallituskauden jälkeen



Liiton muun toimielimen puheenjohtajalle, joka on toiminut
tehtävässään ja/tai jäsenyhdistyksen puheenjohtajana yhteensä
vähintään neljä vuotta ja/tai toiminut merkittävällä tavalla liiton
tavoitteiden toteuttamiseksi.



Liiton toimihenkilölle vähintään 10 vuoden palvelun jälkeen



Muille erityisin perustein liiton toimielimen esityksestä hallituksen
harkinnan mukaan

Muilta osin hopeisen ansiomerkin jakelun laajuudesta päättää hallitus.

Liiton pronssisen ansiomerkin myöntää liiton hallitus, alueverkoston
aluejohtoryhmä tai jäsenyhdistyksen hallitus jäsenille, jotka ovat toimineet
merkittävällä tavalla liiton ja sen aluetoiminnan tavoitteiden toteuttamiseksi.
4 § Liiton viiri
Liiton viiri on 115 x 205 mm kokoinen kolmiharkkoinen suorakaide, joka on
kiinnitetty n. 470 mm korkeaan tankoon. Viirin toinen puoli on vihreä, toinen
musta ja vihreään etupuoleen on painettu tai ommeltu kullanvärisellä langalla
ansiomerkin muotoinen kuvio 90 mm läpimittaisena.
5 § Viirin myöntämisen edellytykset
Viiri voidaan myöntää sekä yhteisölle että luonnolliselle henkilölle liiton
hallituksen harkinnan mukaan ottaen huomioon mitä 1 §:ssä on sanottu.
6 § Ehdotusten tekeminen
Ehdotuksen liiton ansiomerkkien ja viirien myöntämisestä voi tehdä liiton
alueverkoston aluejohtoryhmä, hallituksen jäsen tai liiton muu toimielin sekä
liiton toimisto.
7 § Ansiomerkkien ja viirin jako
Ansiomerkkien jako pyritään suorittamaan juhlallisesti ja mikäli mahdollista
kultaisen ja hopeisen ansiomerkin myöntäminen liiton edustajiston kokouksen
yhteydessä ja pronssisen alueverkoston jäsentilaisuuden yhteydessä. Viiri
voidaan luovuttaa myös merkkipäivätilaisuuksissa.
8 § Ansiomerkki- ja viiriluettelo
Ansiomerkin ja viirin saajista pidetään liiton toimistossa luetteloa, johon
merkitään ansiomerkkien tai viirin saaja, numero ja luovutuspäivä.

