HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Kokkolankatu 4
33300 TAMPERE
ANSIOMERKKIESITYS

______________________________________________ esittää, että alla mainitulle
henkilölle/yhteisölle/palokunnalle myönnetään Hämeen Pelastusliiton
Ansiomitali ______

Ansioristi ______

Erityisansioristi _____

Ansiolevyke _____

Ilman vaaratunnusta ______
vaaratunnuksin _____
Huom. Vaaratunnus mahdollinen vain ansiomitalin tai ansioristin kohdalla.
MERKIN SAAJA:
Nimi: _________________________________________________________________
Arvo tai ammatti: _______________________ Syntymäaika: ____________________
Laitoksen, yhteisön tai palokunnan nimi: _____________________________________
Toiminta, tehtävät ja aika pelastustoimessa: __________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________>>
Perustelut: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________>>
Aikaisemmin myönnetyt Pelastusliiton merkit (merkki/vuosi): _____________________
_____________________________________________________________________
Merkin luovutuspäivä: ___________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus: __________________________________________________
Toimitus- ja laskutusosoite:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Pelastusliitto täyttää: Hallitus on kokouksessaan _______________ päättänyt
myöntää/olla myöntämättä esitetyn merkin.

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY

OHJE

HÄMEEN PELASTUSLIITON ANSIOMERKKIOHJE
Standaari
Hämeen Pelastusliiton standaari jalustaan kiinnitetyllä hopealaatalla on liiton korkein
tunnustus. Standaari annetaan tunnustuksena järjestön tavoitteita edistäneelle
yksityiselle henkilölle tai yhteisölle. Standaarin myöntää liiton hallitus.
Ansiolevyke
Ansiolevyke annetaan tunnustuksena pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta
pelastustoiminnassa tai erityisistä ansioista onnettomuustilanteessa. Ansiolevyke
voidaan myöntää toimintaa huomattavasti tukeneelle yhteisölle, laitokselle tai
henkilölle.
Erityisansioristi
Erityisansioristi myönnetään tunnustuksena pitkäaikaisesta poikkeuksellisen
ansiokkaasta toiminnasta palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun tai pelastuspalvelun
kehittämiseksi.
Ansioristi
Ansioristi myönnetään tunnustuksena vähintään 15 vuotta jatkuneesta ansiokkaasta
toiminnasta palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun tai pelastuspalvelun alalla.
Ansiomitali
Ansiomitali myönnetään vähintään 10 vuotta jatkuneesta aktiivisesta toiminnasta paloja pelastustoimen, väestönsuojelun tai pelastuspalvelun alalla.
Ansioristi ja ansiomitali voidaan myöntää myös tunnustuksena erityistä rohkeutta tai
neuvokkuutta osoittaneesta toiminnasta ihmisten tai omaisuuden pelastamiseksi sekä
erityisen merkittävästä työstä pelastusalalla. Merkit voidaan myöntää vaaratunnuksin.
Vaaratunnus
Vaaratunnuksen liittäminen ansiomerkkiin tarkoittaa, että henkilö asettaa oman
henkensä alttiiksi toisen ihmisen hengen pelastamiseksi. Vaaralliset tehtävät
palokunnan pelastustehtävissä eivät sinänsä ole vaaratunnuksen myöntämisen peruste.
Vaaratunnukseen oikeuttavassa tehtävässä olisi aiheutunut henkilövahinko, mutta
toiminta ei ole virkatehtäviin tai normaaliin palokuntatoimintaan kuuluvaa eikä
perustu pelkästään pelastuslain toimintavelvollisuuspykälään.
Yleistä
Ylempi merkki myönnetään pääsääntöisesti aikaisintaan viiden vuoden kuluttua
alemman merkin myöntämisestä.
Ansiomerkin saaneista pidetään luetteloa ja merkit kustantaa niiden esittäjä.
Liiton merkeistä kannetaan kerralla vain korkeinta, noudattaen kunniamerkeistä olevia
yleisiä ohjeita.
Ansiomerkit haetaan tarkoitusta varten tehdyllä lomakkeella. Merkit myöntää liiton
hallitus.
Tarkempia määräyksiä ohjeen soveltamisesta antaa Hämeen Pelastusliiton hallitus.

Ohje on hyväksytty Hämeen Pelastusliiton hallituksen kokouksessa 3.5.1996 ja
vaaratunnuksen tarkennus 13.8.2014.

