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Ansiomitalit ja -merkit
Osuustoiminnan



Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta 

aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään kiitoksena ja 

arvostuksen osoituksena ansiokkaasta, yleensä pitkäaikaisesta toiminnasta 

osuustoiminnallisen – keskinäisen yhteistoiminnan piirissä. 

Ansiomitaleita voidaan myöntää myös melko lyhyen ajan kestäneestä, 

mutta uraauurtavasta tai muutoin poikkeuksellisen ansiokkaasta toimin-

nasta. Ansiomitaleiden myöntämisestä päättää Pellervo-Seuran hallitus tai 

toimitusjohtaja mitaleiden arvosta riippuen. Ansiomerkkien myöntämi-

sestä päättää Pellervo-Seuran toimitusjohtaja.

Ansiomitalit ja -merkit
Osuustoiminnan
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Ansiomitalit ovat kulta-, hopea- tai 
pronssipintaisia pyöreitä plaketteja. 
Niihin liittyvät tyylikäs rintamerkki ja 
kehystetty kunniakirja. 

Ansiomitaleita on kaksi ryhmää eli 
Osuustoiminnan ansiomitalit ja Gebhard-
mitalit.

Ansiomerkit ovat tyylikkäitä kulta-, 
hopea- tai pronssipintaisia rintamerkkejä, 
joihin liittyy kehystetty kunniakirja.

Osuustoiminnan ansiomitalit ja -mer-
kit ovat osoitus arvonannosta, joka ei 
himmene vuosien myötä. Jalometalliin 
työstetty yhteistoiminta-aatteen symboli 
on juhlava tapa kiittää ja palkita arjen 
ansioista.

Sekä ansiomitaleiden rintamerkit että 
ansiomerkit sopivat erityisesti juhlatilai-
suuksiin, mutta niitä voidaan käyttäää 
myös arkena miesten puvun ja naisten 
vastaavan vaatetuksen kanssa.

Ansiomitalin tai -merkin luovutus mää-
rävuotispäivän tai muun juhlatilaisuu-
den yhteydessä on ikimuistoinen hetki. 
Tunnustus viestii kantajansa saamaa 
arvostusta työpanoksestaan suomalaisen 
osuustoiminnallisen – keskinäisen yrittä-
jyyden ja muun yhteistoiminnan hyväksi. 
Mitalin tai merkin kullan kimallus, 
hopean hohto tai pronssin punerrus lisää 
viestin vaikuttavuutta.

Ansiomitalit ja -merkit
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Osuustoiminnan ansiomitalit
Osuustoiminnan I luokan ansiomitali ja osuustoiminnan ansiomitali lyötettiin vuon-
na 1949 juhlistamaan Pellervo-Seuran 50-vuotispäivää. Mitali kuvaa nuorta miestä 
ja naista rukiinkorjuussa. Kuvan ympärillä ovat sanat ”maatalous ja yhteistoiminta”. 
Kääntöpuolella on teksti: ”Suurista ansioista osuustoiminnan hyväksi. Pellervo-Seu-
ra”. Osuustoiminnan ansiomitalit on suunnitellut kuvanveistäjä Kalervo Kallio.

Alla vasemmalla Osuustoiminnan 
I luokan ansiomitali ja oikealla Osuus-
toiminnan ansiomitalin kääntöpuoli. 
Molemmissa mitaleissa on sama kuva 

ja teksti.

Ansiomitaleihin liittyy kunniakirja
ja rintamerkki.
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Gebhard-mitalit
Mitalissa ovat kuvattuina suomalaisen osuustoimintaliikkeen isän ja Pellervo-Seuran 
perustajan, professori Hannes Gebhardin ja hänen vaimonsa, talousneuvos Hedvig 
Gebhardin profiilit. Gebhard-mitalit lyötettiin Hedvig Gebhardin 85-vuotispäiväksi 
vuonna 1952. Myös Gebhard-mitalit on suunnitellut kuvanveistäjä Kalervo Kallio.

Mitalin kääntöpuolella oleva teksti "Osuustoiminta – Sydäntä-Päätä-Kättä" kuvastaa 
suomalaisen osuustoiminnallisen – keskinäisen yhteistoiminnan arvoja.

Kultainen Gebhard-mitali 
molemmin puolin.

Gebhard-mitaleihin liittyy 
kunniakirja ja rintamerkki.
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Osuustoiminnan ansiomerkit
Osuustoiminnan ansiomerkki on arvokas kiitos pitkäjänteisestä työurasta osuustoi-
minnallisen – keskinäisen yhteistoiminnan piirissä. Ansiomerkkiin kuvattu kylväjä 
vie ajatukset Kalevalan Sampsa Pellervoiseen. Ansiomerkkeihin liittyy kehystetty 
kunniakirja.

Ansiomerkkien kunniakirja

Osuustoiminnan ansiomitalien ja -merkkien hakeminen

Ansiomitaleita ja –merkkejä haetaan sitä varten laadittua loma-
ketta käyttäen. Mitaleiden myöntämisestä päättää Pellervo-Seuran 
hallitus tai toimitusjohtaja niiden arvosta riippuen. Ansiomerkkien 
myöntämisestä päättää Pellervo-Seuran toimitusjohtaja. 

Tarkemmat tiedot myöntämisperusteista, hinnat, hakuohjeet ja 
-lomakkeet ovat Pellervon verkkosivuilla www.pellervo.fi

30  v.
Kultainen 
ansiomerkki

20 v.
Hopeinen
ansiomerkki

10 v.
Pronssinen
ansiomerkki
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I klass medalj i förgyllt silver.  
Till personer som verkat i 30 år 
eller särskilt förtjänstfullt inom 
andels rörelsen. 

II klass medalj i silver. 
Till personer som verkat i 20 år 
eller förtjänstfullt inom andels-
rörelsen.

III klass medalj i brons. 
Till personer som verkat minst 
10 år inom andelsrörelsen. 

Premiera era förtroendevalda och tjänstemän

Mer information fås från: 
http://www.pellervo.fi/fsva/index.htm
Finlands Svenska Andelsförbund rf
(Simonsgatan 6), PB 77, 00101 Helsingfors. 

Finlands Svenska Andelsförbund beviljar på ansökan av företagen följande 
förtjänstmedaljer:

Finlands Svenska Andelsförbunds förtjänstpla-
kett beviljas till personer för synnerligen beröm-
värd och resultatrik gärning inom kooperatio-
nen.  Plaketten kan också beviljas företag.

 

 

 

 

HAR 

 

PÅ FÖRSLAG AV ANDELSLAGET EXEMPEL 

BESLUTAT TILLDELA ER 

 

 
 
 
 

FFFÖÖÖRRRTTTJJJÄÄÄNNNSSSTTTMMMEEEDDDAAALLLJJJ   III   GGGUUULLLDDD   MMMEEEDDD   RRRÖÖÖDDDGGGUUULLLTTT   BBBAAANNNDDD   OOOCCCHHH   RRROOOSSSEEETTTTTT   

SÅSOM UTTRYCK FÖR ANDELSFÖRBUNDETS ERKÄNSLA 

 FÖR ER LÅNGVARIGA OCH FÖRTJÄNSTFULLA VERKSAMHET 

TILL FÖRMÅN FÖR ANDELSLAGET EXEMPEL. 

  

 

HELSINGFORS DEN 21 AUGUSTI 2010 

  

 
 

  

  

Med medaljerna följer också diplom.
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Pellervo-Seura ry
PL 77, Simonkatu 6
00101 Helsinki
puh. (09) 4767 501
faksi (09) 694 8845
toimisto@pellervo.fi
etunimi.sukunimi@pellervo.fi
www.pellervo.fi


