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SUOMEN PUNAISEN RISTIN HUOMIONOSOITUKSET
Suomen Punaisen Ristin ansiorististä sekä kultaisesta, hopeisesta ja pronssisesta ansiomitalista
säädetään SPR-laissa nro 238/2000 ja tasavallan presidentin asetuksessa nro 827/2017.
1. ANSIORISTI
Kuvaus
Suomen Punaisen Ristin ansioristi on punainen emaloitu risti, jonka keskellä on
vihreän tammenoksaseppeleen reunustama ympyrä ja sen sisäpuolella valkoisella
pohjalla Punaista Ristiä kuvaava tunnus. Sekä itse ristissä että ympyrän sisällä
olevassa Punaista Ristiä kuvaavassa tunnuksessa on kullanvärinen reunus. Ansioristin takasivulla on lyhennyksenä järjestön nimestä kirjaimet SPR ja niiden alla
kirjaimet FRK. Ansioristiin kuuluu punainen valkoraitainen nauha, jonka leveys on
30 millimetriä.
Ansioristiin liittyy SPR:n virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama kunniakirja.
Jakoperusteet
Ansioristi on SPR:n korkein kunniamerkki ja se annetaan korkeimmissa johtavissa
asemissa suoritetusta epäitsekkäästä, erittäin ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai poikkeuksellisen huomattavista teoista SPR:n ja välittömästi sen tarkoitusperien hyväksi. Se voidaan myöntää
• koti- ja ulkomaisille valtioiden päämiehille, hallitusten jäsenille tai poikkeuksellisesti muille huomattaville julkisuuden henkilöille
• SPR:n puheenjohtajille sekä neuvoston ja hallituksen jäsenille
• Kansainvälisen Punaisen Ristin ja ulkomaisten Punaisen Ristin tai Punaisen
Puolikuun yhdistysten puheenjohtajille tai muille korkeimmille Punaisen Ristin johtohenkilöille
• poikkeuksellisesti muille koti- ja ulkomaisille henkilöille erittäin huomattavista teoista Punaisen Ristin tarkoitusperien hyväksi.
Myöntäjä
Tasavallan presidentti päättää ansioristin myöntämisestä. Järjestön hallitus tekee
esityksen ansioristin myöntämisestä sisäasiainministeriölle. Rekisteriä ylläpitää
keskustoimisto.
Kustantaja
Suomen Punaisen Ristin hallitus
Jakotilaisuus
Suomen Punaisen Ristin yleiskokous
2. KULTAINEN ANSIOMITALI
Kuvaus
Kultaisen ansiomitalin etusivulla on tammenoksaseppeleen kehystämä Punaista
Ristiä kuvaava tunnus ja sanat Inter arma caritas sekä takasivulla teksti Suomen
Punainen Risti – Finlands Röda Kors. Ansiomitaliin kuuluu punainen valkoraitainen
nauha, jonka leveys on 30 millimetriä. Ansiomitaliin liittyy SPR:n virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama kunniakirja.

Jakoperusteet
Kultainen ansiomitali annetaan huomattavan ansiokkaasta ja hyvin pitkäaikaisesta
toiminnasta tai poikkeuksellisen huomattavista teoista Punaisen Ristin ja välittömästi sen tarkoitusperien hyväksi. Näiden ehtojen täyttyessä se voidaan myöntää
• Punaisen Ristin jäsenelle, joka on aktiivisesti osallistunut vapaaehtoistoimintaan
• SPR:n luottamus- ja toimihenkilöille
• muiden Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistysten luottamus- ja
toimihenkilöille
• poikkeuksellisesti Punaisen Ristin ulkopuolisille henkilöille
• Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimijoille
Toiminta-aika:
• SPR:n vapaaehtoinen jäsen: vähintään 30 aktiivista toimintavuotta
• palkattu toimihenkilö: vähintään 35 palveluvuotta
Aikaväli:
Kultaisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on SPR:n jäsenyys (ei koske
toimihenkilöitä) sekä että ao. henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen tai
pronssinen ansiomitali, ja että tästä on kulunut vähintään 10 vuotta. Säännöstä
voidaan erityissyistä poiketa, etenkin ulkomaalaisiin nähden. Myöntämisen perusteena ovat edellisen huomionosoituksen jälkeiset ansiot.
Anominen
SPR:n jäsen voi tehdä ehdotuksen mitalin myöntämisestä Punaisen Ristin osaston
hallitukselle, joka toimittaa kaikki ehdotukset, myös ei-puoltamansa, edelleen ao.
piirin hallitukselle 15. syyskuuta mennessä. Osaston ja piirin hallitukset ja laitokset
voivat tehdä myös omia ehdotuksia.
Piirin hallitus, samoin kuin SPR:n laitokset ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta toimittavat ehdotukset, myös ei-puoltamansa, edelleen SPR:n keskustoimistoon. Järjestön hallitus esittää harkitsemansa ehdotukset edelleen sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen tasavallan presidentin päätettäväksi.
Myöntäjä
Tasavallan presidentti päättää kultaisen ansiomitalin myöntämisestä. Rekisteriä ylläpitää keskustoimisto.
Kustantaja
Kustannuksista vastaa mitalin anoja eli osasto, piiri, laitos tai keskushallinto. Mikäli
anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri.
Jakotilaisuus
SPR:n yleiskokous (joka kolmas vuosi), muutoin piirin vuosikokous sekä SPR:n
keskustoimiston, laitosten ja Vapepan keskustoimikunnan järjestämät tilaisuudet.
3. HOPEINEN ANSIOMITALI
Kuvaus
Hopeisen ansiomitalin etusivulla on tammenoksaseppeleen kehystämä Punaista
Ristiä kuvaava tunnus ja sanat Inter arma caritas sekä takasivulla teksti Suomen
Punainen Risti – Finlands Röda Kors. Ansiomitaliin kuuluu punainen valkoraitainen
nauha, jonka leveys on 30 millimetriä. Ansiomitaliin liittyy SPR:n virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama kunniakirja.
Jakoperusteet
Hopeinen ansiomitali annetaan erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai poikkeuksellisen huomattavista teoista Punaisen Ristin ja välittömästi sen
tarkoitusperien hyväksi. Näiden ehtojen täyttyessä se voidaan myöntää
• Punaisen Ristin jäsenelle, joka on aktiivisesti osallistunut vapaaehtoistoimintaan
• SPR:n luottamus- ja toimihenkilöille

•

muiden Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistysten luottamus- ja
toimihenkilöille
• poikkeuksellisesti Punaisen Ristin ulkopuolisille henkilöille
• Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimijoille
Toiminta-aika:
• SPR:n vapaaehtoinen jäsen: vähintään 20 aktiivista toimintavuotta
• palkattu toimihenkilö: vähintään 25 palveluvuotta
Aikaväli:
Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on SPR:n jäsenyys (ei koske
toimihenkilöitä). Mikäli henkilölle on aiemmin myönnetty pronssinen ansiomitali,
on tästä täytynyt kulua vähintään 10 vuotta. Säännöstä voidaan erityissyistä poiketa, etenkin ulkomaalaisiin nähden. Henkilölle voidaan hopeisen ansiomitalin
anomisen yhteydessä anoa myös ansiomerkin kanto-oikeutta. Hopeisen ansiomitalin myöntämisen perusteena ovat edellisen huomionosoituksen jälkeiset ansiot.
Anominen
SPR:n jäsen voi tehdä ehdotuksen mitalin myöntämisestä Punaisen Ristin osaston
hallitukselle, joka toimittaa kaikki ehdotukset, myös ei-puoltamansa, edelleen ao.
piirin hallitukselle 15. syyskuuta mennessä. Osaston ja piirin hallitukset ja laitokset
voivat tehdä myös omia ehdotuksia.
Piirin hallitus, samoin kuin SPR:n laitokset ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta toimittavat ehdotukset, myös ei-puoltamansa, edelleen SPR:n keskustoimistoon. Järjestön hallitus esittää harkitsemansa ehdotukset edelleen sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen tasavallan presidentin päätettäväksi.
Myöntäjä
Tasavallan presidentti päättää hopeisen ansiomitalin myöntämisestä. Rekisteriä ylläpitää keskustoimisto.
Kustantaja
Kustannuksista vastaa mitalin anoja eli osasto, piiri, laitos tai keskushallinto. Mikäli
anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri.
Jakotilaisuus
SPR:n yleiskokous (joka kolmas vuosi), muutoin piirin vuosikokous sekä SPR:n
keskustoimiston, laitosten ja Vapepan keskustoimikunnan järjestämät tilaisuudet.
4. PRONSSINEN ANSIOMITALI
Kuvaus
Pronssisen ansiomitalin etusivulla on tammenoksaseppeleen kehystämä Punaista
Ristiä kuvaava tunnus ja sanat Inter arma caritas sekä takasivulla teksti Suomen
Punainen Risti – Finlands Röda Kors. Ansiomitaliin kuuluu punainen valkoraitainen
nauha, jonka leveys on 30 millimetriä. Ansiomitaliin liittyy SPR:n virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama kunniakirja.
Jakoperusteet
Pronssinen ansiomitali annetaan ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai
erittäin ansiokkaista teoista Punaisen Ristin ja välittömästi sen tarkoitusperien hyväksi. Näiden ehtojen täyttyessä se voidaan myöntää
• Punaisen Ristin jäsenelle, joka on aktiivisesti osallistunut vapaaehtoistoimintaan
• SPR:n luottamus- ja toimihenkilöille
• muiden Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistysten luottamus- ja
toimihenkilöille
• poikkeuksellisesti Punaisen Ristin ulkopuolisille henkilöille
• Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimijoille
Toiminta-aika:
• SPR:n vapaaehtoinen jäsen: vähintään 10 aktiivista toimintavuotta
• palkattu toimihenkilö: vähintään 15 palveluvuotta

Aikaväli:
Pronssisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä on SPR:n jäsenyys (ei koske
toimihenkilöitä). Mikäli henkilölle on myönnetty SPR:n ansiomerkki, on tästä täytynyt kulua vähintään 4 vuotta. Henkilölle voidaan pronssisen ansiomitalin anomisen yhteydessä anoa myös ansiomerkin kanto-oikeutta.
Anominen
SPR:n jäsen voi tehdä ehdotuksen mitalin myöntämisestä Punaisen Ristin osaston
hallitukselle, joka toimittaa kaikki ehdotukset, myös ei-puoltamansa, edelleen ao.
piirin hallitukselle 15. syyskuuta mennessä. Osaston ja piirin hallitukset ja laitokset
voivat tehdä myös omia ehdotuksia.
Piirin hallitus, samoin kuin SPR:n laitokset ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta toimittavat ehdotukset, myös ei-puoltamansa, edelleen SPR:n keskustoimistoon. Järjestön hallitus esittää harkitsemansa ehdotukset edelleen sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen tasavallan presidentin päätettäväksi.
Myöntäjä
Tasavallan presidentti päättää pronssisen ansiomitalin myöntämisestä. Rekisteriä
ylläpitää keskustoimisto.
Kustantaja
Kustannuksista vastaa mitalin anoja eli osasto, piiri, laitos tai keskushallinto. Mikäli
anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri.
Jakotilaisuus
Piirin vuosikokous sekä SPR:n keskustoimiston, laitosten ja Vapepan keskustoimikunnan järjestämät tilaisuudet.
5. ANSIOMERKKI
Kuvaus
Ansiomerkki on 14 mm:n läpimittainen, pyöreä, emaloitu merkki, jossa on valkoisella pohjalla Punaista Ristiä kuvaava tunnus. Merkkiä kehystää kapea kultainen
lehväreunus.
Ansiomerkkiin liittyy kunniakirja, jonka allekirjoittaa piirissä piirin puheenjohtaja ja
SPR:n keskushallinnon puolesta järjestön puheenjohtaja ja pääsihteeri.
Jakoperusteet
Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jäsenyys (ei koske toimihenkilöitä) sekä
että henkilö on 6 vuoden ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan toimien luottamus- tai muissa vastaavissa tehtävissä.
Palkattu toimihenkilö voi saada ansiomerkin aikaisintaan 10 palveluvuoden jälkeen
Anominen
Ansiomerkkianomuksia käsitellään piireissä kahdesti vuodessa. SPR:n jäsen voi
tehdä ehdotuksen ansiomerkin myöntämisestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotukset, myös ei-puoltamansa, puoltojärjestyksessä edelleen ao. piirin hallitukselle 31. tammikuuta ja 15. syyskuuta mennessä. Laitokset ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta toimittavat
anomukset SPR:n keskustoimistoon kerran vuodessa, yleensä joulukuussa.
Myöntäjä
Piirin hallitus tai SPR:n laitosten ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan esityksestä SPR:n hallitus. Rekisteriä ylläpitää se järjestön taso, joka ansiomerkin myöntää.
Kustantaja
Kustannuksista vastaa ansiomerkin anoja. Mikäli anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri.

Jakotilaisuus
Piirin tai osaston kokoukset sekä SPR:n keskustoimiston, laitosten ja Vapepan keskustoimikunnan järjestämät tilaisuudet.
6. AKTIIVIMERKKI
Kuvaus
Aktiivimerkki on 7 mm:n läpimittainen, pyöreä, metallinen merkki, jossa on Punaista Ristiä kuvaava tunnus valkoisella pohjalla ja jota reunustavat alhaalta ylöspäin nousevat hopeanväriset palmunlehvät.
Jakoperusteet
Aktiivimerkin saaminen edellyttää SPR:n jäsenyyden lisäksi vähintään 3 vuoden
aktiivista osallistumista SPR:n toimintaan.
Anominen
SPR:n jäsen tai osaston toimintaryhmä voi tehdä ehdotuksen aktiivimerkin myöntämisestä Punaisen Ristin osaston tai piirin hallitukselle. Osaston hallitus käsittelee
ja myöntää aktiivimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osaston kevät- ja syyskokousta.
Myöntäjä
Osaston tai piirin hallitus. Rekisteriä ylläpitää piiritoimisto.
Kustantaja
Aktiivimerkin kustantaa osasto.
Jakotilaisuus
Osaston kokoukset.
7. KUNNIALAATTA
Kuvaus
Laattoja on sekä hopeisia että pronssisia. Erikoistapauksissa voidaan valmistaa
kultaisia kappaleita Punaisen Ristin työhön poikkeuksellisen ansiokkaasti vaikuttaneille henkilöille.
Taiteilija Essi Renvallin muotoilema laatta on muodoltaan neliömäinen kaareutuvin
reunoin ja pyöristetyin kulmin. Suurin leveys on 60 mm ja suurin korkeus 55 mm.
Laatassa on kuvattuna keskellä ylhäällä risti kohokuvana ja sitä kohti alhaaltapäin
ojentuvia käsiä osittain kohokuvina, osittain kaiverrettuna. Ristin yläpuolella on
teksti "Inter arma caritas".
Laatan kääntöpuolelle kaiverretaan saajan nimi, päiväys ja antaja. Kaiverruttamisesta huolehtii ehdotuksen tekijä.
Laattaan voi liittyä kunniakirja, jonka allekirjoittavat järjestön puheenjohtaja ja
pääsihteeri.
Jakoperusteet
SPR:n kunnialaatta annetaan kiitollisuuden ja kunnioituksen osoituksena ansiokkaista teoista, jotka ovat edistäneet ja tukeneet Punaisen Ristin työtä.
SPR:n kunnialaatta voidaan myöntää järjestön ulkopuolisille henkilöille ja yhteisöille sekä järjestön omille jäsenille ja elimille näiden merkkipäivinä. Laatat annetaan
yleensä arvojärjestyksessä, ensin pronssinen jonka jälkeen hopeinen. Kunnialaatta
myönnetään kultaisena vain poikkeustapauksissa (kuten aikoinaan kenraali Martolalle).

Anominen
SPR:n jäsen, osaston tai piirin hallitus, laitos tai keskushallinto voivat tehdä ehdotuksen kunnialaatan myöntämisestä SPR:n pääsihteerille keskustoimistoon. Jäsen
ja osaston hallitus lähettävät ehdotukset piirin kautta (puoltolausunto).
Myöntäjä
Laatan myöntää sille toimitetusta esityksestä pääsihteeri ilman määräaikaa. Kultaisen laatan myöntää kuitenkin järjestön hallitus. Rekisteriä ylläpitää keskustoimisto.
Kustantaja
Kustannuksista vastaa ehdotuksen tekijä. Mikäli anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri.
8. PÖYTÄVIIRI
Kuvaus
Pöytäviiri, jonka koko on 120 mm x 215 mm, on poikkitangossa riippuva. Sen valkoisessa kentässä on seitsemän punaista ristiä asetettuina 1 + 2 + 1 + 2 + 1. Viirin alareuna on yksikielekkeinen. Kielekkeen kärjessä on punainen tupsu.
Viirin tangon tukiosaan kiinnitetään hopeinen laatta, johon kaiverretaan saajan
nimi, päiväys ja antaja.
Viiriin voi liittyä kunniakirja, jonka allekirjoittaa se järjestön taso, joka viirin on
myöntänyt.
Jakoperusteet
Pöytäviiri on tarkoitettu huomionosoitukseksi Punaisen Ristin jäsenille, toimielimille, toimihenkilöille sekä ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille. Viiri voidaan antaa
kiitollisuuden osoituksena ansioituneille järjestön toimielimille ja jäsenille, Punaisen
Ristin työtä taloudellisesti tai muulla tavoin tukeneille, järjestön joko kotimaiseen
tai kansainväliseen toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneille henkilöille tai yhteisöille, huomionosoituksena merkkipäivinä sekä muistolahjana SPR:n ulkomaisille
vieraille tai yhteisöille.
Anominen
SPR:n jäsen, osaston hallitus, laitos tai keskushallinto voivat tehdä ehdotuksen
pöytäviirin myöntämisestä.
Myöntäjä
Viirin myöntää SPR:n hallitus tai piirin hallitus. Myös SPR:n pääsihteeri tai piirin
toiminnanjohtaja voivat myöntää viirin. Rekisteriä ylläpitää se järjestön taso, joka
viirin myöntää.
Kustantaja
Kustannuksista vastaa ehdotuksen tekijä. Mikäli anojana on jäsen, vastaa kustannuksista osasto tai piiri.
9. ENSIAVUN HUOMIONOSOITUS
Tunnustuksena ansioituneesta ensiavun annosta ja/tai hengen pelastamisesta
myönnetään Suomen Punaisen Ristin pronssinen kunnialaatta ja kunniakirja.
Kunnialaatta ja kunniakirja voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on neuvokkaalla ja ripeällä ensiaputoiminnalla pelastanut toisen ihmisen hengen tai on
osoittanut auttamisrohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa tai on ehkäissyt vakavan vamman syntymisen.

Anomus huomionosoituksesta tehdään Suomen Punaisen Ristin piiritoimistoon.
Anomuksessa on selvitettävä mahdollisimman tarkasti tapahtuman kulku ja suoritetut auttamistoimenpiteet. Piirin puoltama anomus toimitetaan Punaisen Ristin
ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän käsiteltäväksi. Myöntämisestä
päättää Punaisen Ristin pääsihteeri. Päätöksestä ilmoitetaan jokaiselle huomionosoitusta anoneelle sekä palkitulle.
Ehdotus huomionosoituksen myöntämisestä on tehtävä kahden vuoden kuluessa
siitä tapahtumasta, johon anomus kohdistuu.
Kunnialaattaan kaiverretaan saajan nimi, päivämäärä sekä antaja. Kunniakirjan allekirjoittaa pääsihteeri. Huomionosoituksista rekisteriä ylläpitää Punaisen Ristin
keskustoimisto.
10. HÄDÄN KOLMET KASVOT –PIENOISVEISTOS
Kuvaus
SPR:n 100-vuotismitali Hädän Kolmet Kasvot on taiteilija Laila Pullisen suunnittelema pronssinen pienoisveistos. Pienoisveistos on mitoiltaan 9,4 x 9,4 cm ja se
koostuu kolmesta osasta, jotka kootaan yhteen ristin muotoon. Sarja on numeroitu ja sitä suositellaan käytettäväksi huomionosoituksena pöytäviirin tapaan.
Jakoperusteet
Pienoisveistos on tarkoitettu annettavaksi huomionosoituksena järjestön omille jäsenille ja elimille näiden merkkipäivänä tai muusta erityisestä syystä, järjestön
kannattaville jäsenille ja muille vapaaehtoisille lahjoittajille, yhteistyökumppaneille
ja ulkopuolisille henkilöille ja yhteisöille.
Anominen
SPR:n jäsen, osaston hallitus, piirin hallitus sekä niiden alaiset toimielimet voivat
tehdä ehdotuksen pienoisveistoksen myöntämisestä pääsihteerille keskustoimistoon. Jäsen ja osaston hallitus lähettävät ehdotukset piirin kautta (puoltolausunto).
Myöntäjä
Pääsihteeri. Rekisteriä ylläpitää keskustoimisto.
Kustantaja
Ehdotuksen tekijä.
11. KAI J. WARRAS –MITALI
Kuvaus
Taiteilijaprofessori, kuvanveistäjä Laila Pullisen suunnittelema mitali on lyötetty
SPR:n pitkäaikaisen pääsihteeri Kai J. Warraksen 75-vuotispäivän kunniaksi. Mitalin toisella puolella on Warraksen korkokuva, toisella puolella Hädän kolmet
kasvot –veistoksessakin esiintyvät kolmet kasvot. Mitalia kiertää lause AMICUS
CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR eli hädässä ystävä tunnetaan. Mitali on halkaisijaltaan n. 13 cm.
Jakoperusteet
Mitali jaetaan erityishuomionosoituksena Punaisen Ristin työtä ja/tai aatemaailmaa tukeneille yhteisöille tai henkilöille.
Myöntäjä
Järjestön hallitus.
Jakotilaisuus
Mitalin jako tapahtuu kerran vuodessa Punaisen Ristin päivänä, jota vietetään
vuosittain 8.5. Mitalin jaosta voidaan myös päättää erikseen.

12. H.R. NEVANLINNA –MITALI
Kuvaus
Pronssiin valettu mitali on kuvanveistäjä Raimo Heinon suunnittelema. Mitalin toisella puolella on professori Nevanlinnan profiilikuva ja sanat: H.R. NEVANLINNA
VERITAS EX SANGUINE. Mitalin toisen puolen kuvanveistäjä Heino on kehitellyt
SPR:n Veripalvelun merkissä olevista sydämistä. Mitalin pinnalla olevissa sydämissä siirtyy veri täydestä sydämestä tyhjään sydämeen. Taustalla olevat pienet sydämet kuvaavat sitä nimettömien verenluovuttajien suurta joukkoa, joka tekee verensiirtohoidon mahdolliseksi.
Jakoperusteet
Mitali voidaan antaa ansioituneelle suomalaiselle, ulkomaalaiselle tai yhteisölle
• merkittävistä tieteellisistä ansioista veripalvelutoimintaan tai verensiirtohoitoon liittyvällä tutkimusalueella
• pitkäaikaisesta, tuloksekkaasta ja esimerkillisestä yhteistyöstä ja avusta
SPR Veripalvelun tavoitteiden hyväksi
• arvovaltaiselle vierailijalle, joka edustaa SPR Veripalvelun tavoitteiden kannalta merkittävää yhteisöä
• tuloksekkaasta ja esimerkillisestä työpanoksesta SPR Veripalvelussa.
Myöntäjä
Jaosta päättää SPR Veripalvelun johtokunta laitoksen johtajan esityksestä.
Jakotilaisuus
Mitalin jakamisesta päätetään kulloinkin erikseen.
KUNNIAKIRJAT
Kunniakirjat ovat A4-kokoisia. Seuraavia kunniakirjoja on sekä suomen- että ruotsinkielisinä:
• kultainen ansiomitali
• hopeinen ansiomitali
• pronssinen ansiomitali
• ansiomerkki
• kunniakirja (yleinen)
• kunniajäsenyys (kaikki järjestötasot voivat käyttää)
KUNNIAJÄSENYYS
(Tasavallan presidentin asetus SPR:stä nro 827/2017 § 12:) Järjestön yleiskokous
voi hallituksen esityksestä kutsua järjestön kunniajäseniksi niitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet järjestön toiminnassa.
Piirin kokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua piirin kunniajäseniksi niitä,
jotka ovat ansioituneet järjestön alueellisessa tai paikallisessa toiminnassa.
Osaston kokous voi osaston hallituksen esityksestä kutsua osaston kunniajäseniksi
niitä, jotka ovat ansioituneet järjestön paikallisessa toiminnassa.
Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yleiskokouksessa sekä sen järjestöyksikön kokouksessa, joka on kutsunut hänet kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä ei ole
muita henkilöjäsenen oikeuksia eikä velvollisuuksia

VERENLUOVUTTAJILLE, KANTASOLULUOVUTTAJILLE JA VERENLUOVUTUSTILAISUUKSIA JÄRJESTÄNEILLE YHTEISÖILLE MYÖNNETTÄVÄT HUOMIONOSOITUKSET:
Hopeoitu pisaranmallinen verenluovuttajamerkki, pinssi
• annetaan ensimmäisestä luovutuskerrasta
Kullanvärinen pisaranmallinen verenluovuttajamerkki, pinssi
• annetaan 10 kertaa verta luovuttaneelle henkilölle
Kultainen verenluovuttajamerkki
• annetaan 50 kertaa verta luovuttaneelle henkilölle
• valittavana pinssi tai riipus
SPR:n hopeinen kunnialaatta
• annetaan 100 kertaa verta luovuttaneelle henkilölle tai 20 kertaa verenluovutustilaisuuden järjestäneelle yhteisölle.
Veripalvelun pöytäviiri
• annetaan 150 kertaa verta luovuttaneelle henkilölle ja 30 kertaa verenluovutustilaisuuden järjestäneelle yhteisölle.
• Veripalvelun pöytäviiri on muutoin samanlainen kuin SPR:n pöytäviiri, mutta
Veripalvelun pöytäviirissä on yksi punainen risti, jonka alla on punainen kaksoissydän.
Hädän kolmet kasvot –pienoisveistos
• annetaan 200 kertaa verta luovuttaneelle henkilölle ja 40 kertaa verenluovutustilaisuuden järjestäneelle yhteisölle.
Veripalvelun kunniakirja
• annetaan 300, 400, 500 jne. kertaa verta luovuttaneelle henkilölle sekä 10, 50,
75, 100 ja 150 kertaa verenluovutustilaisuuden järjestäneelle yhteisölle.
• annetaan Suomen Kantasolurekisterin jäsenelle, joka on luovuttanut kantasolujaan potilaalle annettavaa kantasolusiirrettä varten.
SPR:n hopeinen ja pronssinen ansiomitali
• SPR:n hallitus voi esittää hopeista/pronssista ansiomitalia Veripalvelun ehdotuksesta myönnettäväksi vähintään 400/300 kertaa verta luovuttaneelle henkilölle tai veripalvelutyön edistämiseen tarkoitetusta merkittävästä työstä.
Veripalvelu tekee rekisteriinsä merkinnät antamistaan Veripalvelun omista huomionosoituksista. Veripalvelu antaa merkit luovuttajille korvauksetta.
Ohjeen voimaantulo
Ohje hyväksytty SPR:n hallituksen kokouksessa 12.3.2021. Tämä ohje korvaa 26.4.2018
hyväksytyn ohjeen.

