ANSIOMERKKIHAKEMUS

Yhdistys
ehdottaa, että seuraavalla
henkilölle myönnettäisiin
Kuuloliiton

MERKIN

☐ pronssinen ansiomerkki
☐ hopeinen ansiomerkki
☐ kultainen ansiomerkki
☐ Urpo Siiralan mitali

SAAJA

Nimi
Syntymäaika
Kotipaikkakunta
Jäseneksi liittymisvuosi
Onko henkilölle myönnetty
aiemmin ansiomerkki?
Mikä ja milloin myönnetty?

Yhdistys luovuttaa merkin saajalle (suunniteltu ajankohta)

PERUSTELUT

MERKIN

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

MYÖNTÄMISELLE

1

Toiminta liiton jäsenyhdistyksessä. Missä yhdistyksen tehtävissä, montako vuotta ja miten
menestyksekkäästi henkilö on toiminut?

2

Toiminta kuulopiirin tehtävissä. Missä piirin tehtävissä, montako vuotta ja miten
menestyksekkäästi henkilö on toiminut?
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3

Toiminta liiton tehtävissä. Missä liiton elimissä/tehtävissä, montako vuotta ja miten
menestyksekkäästi henkilö on toiminut?

4

Muu merkittävä vapaaehtoistyö. Missä järjestössä, missä tehtävissä ja kuinka kauan
henkilö on toiminut? Muita mahdollisia erityisansioita.

5

Mikäli henkilö on yhdistyksen ulkopuolinen, perustelut merkin tai mitalin hakemiselle.

Hakemuksen allekirjoittavat yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat. Henkilö, jolle merkkiä
haetaan, ei voi olla hakemuksen allekirjoittajana.
Paikka
Päiväys
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Merkin hakemisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Hakemus on toimitettava Kuuloliittoon viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen merkin
luovuttamispäivää osoitteeseen: Kuuloliitto ry, Tarja Kaikkonen, PL 51, 00401 Helsinki
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Pronssinen ansiomerkki (20€) voidaan myöntää henkilölle, joka on ansainnut tunnustusta liiton, piirin tai
jäsenyhdistyksen vapaaehtoisesti suoritetusta menestyksellisestä toiminnasta tai muutoin merkittävän
vapaaehtoistyön johdosta tai yhdistyksen hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta työstä. Yli viisi vuotta
yhdistyksen luottamus- tai vapaaehtoistoiminnassa katsotaan menestykselliseksi toiminnaksi. Liiton
työntekijälle pronssinen ansiomerkki myönnetään 10 palvelusvuoden jälkeen. Pronssinen ansiomerkki voidaan
myöntää myös kuulonhuoltotyön tukijalle jäsenyhdistyksen tai piirin toiminnan ansiokkaan ja pitkäaikaisen
tukemisen perusteella.
Hopeinen ansiomerkki (35€) voidaan myöntää henkilölle, joka on ansainnut tunnustusta pitkäaikaisesta ja
ansiokkaasti suoritetusta työstä liiton, piirin tai jäsenyhdistyksen toimielimissä tai siihen rinnastettavassa
muussa luottamustehtävässä ja jolle on aiemmin myönnetty pronssinen ansiomerkki ja joka on tehtäviensä
hoitamisessa osoittanut

tuloksellista aloitteellisuutta kuulonhuoltotyön edistämiseen. Pitkäaikaiseksi

ansioituneeksi työksi katsotaan, kun pronssisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut vähintään viisi vuotta
ja tehtäviä on hoidettu yli 10 vuotta. Liiton työntekijälle hopeinen ansiomerkki myönnetään 20 palvelusvuoden
jälkeen. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää, vaikka henkilö ei ole saanut pronssista ansiomerkkiä, jos
erityiset ansiot niin edellyttävät. Tämä merkki voidaan myöntää myös yksittäisestä kuulonhuoltoa edistävästä
teosta, jolla on huomattava valtakunnallinen tai kansainvälinen merkitys. Hopeinen ansiomerkki voidaan
myöntää myös kuulonhuoltotyön tukijalle ansiokkaasta valtakunnallisen tai kansainvälisen toiminnan
tukemisesta. Merkki voidaan myöntää riippumatta siitä, onko ansiokas työ tehty toimeen kuuluvana vai
vapaaehtoisena työnä.
Kultainen ansiomerkki (55€) voidaan myöntää henkilölle, joka on vastuullisessa asemassa ja erittäin
ansiokkaasti suorittanut johtavaa, luovaa ja maan kuulonhuoltotyötä suoranaisesti tai välillisesti edistävää
työtä. Yli 15 vuotta tehty työ luottamustehtävässä kuulonhuoltoyhdistyksen hallituksen toimihenkilönä
katsotaan erityisen ansiokkaasti suoritetuksi johtavaksi, luovaksi ja maan kuulonhuoltotyötä suoranaisesti tai
välillisesti edistäväksi työksi. Liiton työntekijälle kultainen ansiomerkki myönnetään 30 palvelusvuoden jälkeen.
Merkki voidaan antaa riippumatta siitä, onko ansiokas työ tehty toimeen kuuluvana vai vapaaehtoisena työnä.
Urpo Siiralan mitali voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, yhteisölle, virastolle tai laitokselle tunnustuksena
merkittävästä kuulonhuoltotyöstä tai yleisenä huomionosoituksena. Mitali voidaan myöntää yksityiselle
henkilölle riippumatta muista liiton ansiomerkeistä.

Ansiomerkkien

ja

mitalin

myöntämisestä

päättää

liittohallitus.

merkkisäännössä, jonka liittovaltuusto on vahvistanut 27.11.2010.

Tarkemmat

myöntämisperusteet

