
TUNNUSTUS KERHOTOIMINNAN ANSIOISTA 

Liiton jäsenyhdistysten taholta on tuotu esille tarve, että myös ansiokas ja pitkäaikainen toiminta 

yhdistyksissä, vaikka toiminta ei olisikaan sitä niin kutsuttua filateelista työtä, ansaitsisi näkyvää 

tunnustusta. 

Tämän, hyvin perustellun, tarpeen tyydyttämiseksi liittohallitus on perustanut Pro Sodālitās - ansiomerkin 

(sodālitās on latinaa ja tarkoittaa kerhoa). Ansiomerkkiä on kolme eri astetta: pronssi, hopea ja kulta.  

Hopeamitalin materiaali ja kultamitalin pohjamateriaali ovat aitoa 925-hopeaa. 

Ansiomerkin saajan on oltava anovan liiton jäsenyhdistyksen jäsen, mutta saajan ei tarvitse olla Liiton jäsen. 

Ansiomerkin saanti ei ole automaatio kuten on tyypillisesti harrastemerkkien tapauksessa. 

Liittohallitus käsittelee hakemukset siinä missä Pro Philatelia -mitaleidenkin tapauksessa. 

Ansiomerkki on asusteen rintamukseen kiinnitettävissä pinssien tapaan. Merkki toimitetaan aina rasiassa. 

Ansiomerkistä peritään anovalta yhdistykseltä maksu, joka pronssisen ansiomerkin kohdalla on 20, 

hopeisen 30 ja kultaisen 40 euroa. 

Asiaan liittyvät tiedustelut: Petteri Hannula (p. 045 7731 2770 tai petteri@hannulat.net). 

 

 

PRO SODĀLITĀS -ANSIOMERKIN SÄÄNNÖT               HYVÄKSYTTY 23.5.2018 

Ansiomerkki voidaan myöntää muista kuin filateelisista ansioista Filatelistiliiton jäsenyhdistyksen 

anomuksesta joko 

a) anovan yhdistyksen jäsenelle toiminnasta ansiomerkkiä anovassa yhdistyksessä tai  

b) kyseisen yhdistyksen merkittävälle tukijalle. 

Edellä mainitun a-kohdan tapauksessa 

- pronssinen ansiomerkki myönnetään jäsenyyden yhdistyksessä kestettyä vähintään 10 vuotta, 

- hopeinen ansiomerkki myönnetään jäsenyyden yhdistyksessä kestettyä vähintään 20 vuotta ja 

- kultainen ansiomerkki myönnetään jäsenyyden yhdistyksessä kestettyä vähintään 30 vuotta. 

Edellä mainitun b-kohdan tapauksessa ansiomerkin taso päätetään tapauskohtaisesti. 

Ansiomerkin saajalle annetaan myös kunniakirja. Sen allekirjoittavat ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut 

kirjoittamaan Filatelistiliiton nimen. 

Ansiomerkin myöntää Suomen Filatelistiliiton hallitus. Anomus on tehtävä aikaisintaan kuusi ja vähintään 

kaksi kuukautta ennen suunniteltua luovutusta. 

Anomuksessa on mainittava seuraavat asiat: 

- ehdokkaan sukunimi ja etunimi 

- anovan yhdistyksen nimi ja ehdokkaan jäsenyyden kesto tässä yhdistyksessä aikamäärineen 

- muut mahdolliset perustelut mitalin myöntämistä varten 

- ilmoitus siitä, minkä kielisenä mitalia seuraava kunniakirja halutaan. 

mailto:petteri@hannulat.net


 

Muotomääräyksistä (hakuajat ym.) ei voida poiketa. 

Myönnetystä ansiomerkistä peritään ehdottajalta ansiomerkin hinta liitolle. Hinta sisältää kunniakirjan ja 

toimituskulut. 

Ansiomerkki ei välttämättä sisällä nimensä mukaista metallia. 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Suomen Filatelistiliiton hallitus. 


