
Kultainen/hopeinen järjestömerkki

Myönnetty           .        .

No
JÄRJESTÖMERKIN HAKEMUS

Ehdotamme, että ProAgria Keskusten Liiton hallitus myöntäisi       kultaisen      hopeisen järjestömerkin:

Täydellinen nimi

Arvo tai ammatti (ammattinimike myös eläkeläiselle)

Syntymäaika

Nykyinen kotikunta

Järjestömerkin lähetystiedot
Merkki pyydetään lähettämään niin, että se voidaan antaa (aika, paikka ja tilaisuus)

Nimi            puhelin

Osoite

Laskutusosoite, jos eri kuin yllä

Tietoja järjestömerkin saajaksi ehdotetun henkilön järjestötoiminnasta
Toiminta ehdotuksen tekijän johto- ja luottamustehtävissä (tehtävät ja toiminta-ajat; mistä mihin vuoteen):

Toiminta ProAgria Keskusten Liiton jäsenjärjestöjen johto- ja luottamustehtävissä 
(eri tehtävät ja toiminta-ajat):

Käännä



ProAgria Keskus        

Paikka ja aika       Allekirjoitus      
 

PROAGRIA KESKUSTEN LIITON JÄRJESTÖMERKIT

Jakoperusteet

Järjestömerkki annetaan julkisena tunnustuksena ProAgria Keskusten Liiton, ProAgria Keskusten, maatalousseurojen ja 
näiden jäsenydistysten sekä maataloudellisten erikoisyhdistysten johto- ja luottamustehtävissä ansioituneille, pitkäaikai-
sesti toimineille henkilöille.

Järjestömerkkejä on kahdenlaisia: hopeisia ja kultaisia.

Hopeinen järjestömerkki voidaan antaa henkilölle, joka on harrastuksella ja ansiokkaasti toiminut edellämainittujen järjes-
töjen johto- ja luottamustehtävissä vähintään 10 vuotta; kultaisen järjestömerkin saamiseksi vaaditaan vastaavin perustein 
vähintään 20 vuoden toiminta-aika. Kahdessa tai useammassa järjestön yhdistyksessä tai toimielimessä yhtä aikaa toimi-
minen ei lyhennä merkin saamisen edellytyksenä olevaa aikaa. Ehdotuksen järjestömerkin myöntämisestä jollekin henkilölle 
tekee merkkiä anovan toimintayksikön johtokunta. Anomus tehdään kääntöpuolella olevalle lomakkeelle. Lomakkeita 
saa ProAgria Keskuksista tai ProAgria Keskusten Liitosta. Niitä voi myös tulostaa osoitteesta: www.proagria.fi → Kirjat ja 
tuotteet → Järjestötuotteet → Ohjeet ja lomakkeet hakemiseen.

Ehdotus on lähetettävä asianomaiselle ProAgria Keskukselle, joka antaa siitä lausuntonsa ja lähettää sen edelleen ProAgria 
Keskusten Liitolle. Keskusliiton hallitus päättää lopullisesti järjestömerkin myöntämisestä.

Järjestömerkin ohella annetaan järjestömerkkitodistus.

Keskusliiton hallituksen harkinnan mukaan voidaan järjestömerkkejä jakaa myös palkatuille toimihenkilöille.

ProAgria Keskusten Liitto, Urheilutie 6 D, PL 251, 01301 VANTAA, puh. 020 747 2400.

ProAgria Keskuksen hallituksen lausunto

Muu julkinen (kunnallinen, osuustoim. ym.) toiminta:

Muu ansioituneisuus:

Hakevan hallituksen nimi      

Paikka ja aika       Allekirjoitus
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