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FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER 

1 § Förbundets förtjänsttecken i silver kan beviljas medlemmar som fört-

jänstfullt verkat i pensionstagarföreningens verksamhet. Med förtjänstfullt 
avses ett minst fem år långt medlemskap i föreningen och tre år som 
medlem i styrelsen, som annan funktionär eller aktivist. 

 

Förtjänsttecknet i silver kan också beviljas en medlem som förtjänstfullt 

verkat i kretsens verksamhet. Då förtjänstfullheten bedöms används de 
grunder som nämndes i föregående punkt. 

 

Förtjänsttecknet i silver kan också beviljas en person som inte är medlem i 
pensionstagarföreningen, men som på ett betydande sätt har främjat fö-

reningens verksamhet. 

 

2 § Förtjänsttecknet i silver beviljas av kretsstyrelsen på skriftligt förslag av 

föreningen. Dessutom kan kretsstyrelsen bevilja förtjänsttecknet i silver 
på eget initiativ utgående från2punkt 2 och 3 i § 1. 

 

3 § Kretsstyrelsen bör ha en katalog över de personer som har beviljats fört-

jänsttecknet i silver. Kretsen meddelar skriftligt till förbundsbyrån namn 
och tidpunkt för beviljandet för dem som erhållit förtjänsttecken, samt 
uppgift om vilken förening den som får förtjänsttecknet tillhör. 

 

4 § Namnen på dem som erhållit förtjänsttecken i silver  offentliggörs, efter 

att tecknen har beviljats och kretsen anmält om det, i Eläkkeensaaja -Pen-
sionstagaren-tidningen. 

 

 

FÖRTJÄNSTTECKNET I GULD  

1 § Förtjänsttecknet i guld kan beviljas en medlem som redan tidigare bevil-
jats förtjänsttecknet i silver och som speciellt förtjänstfullt har verkat i 
pensionstagarföreningen och/eller kretsen. Speciellt förtjänstfullt innebär 

minst fem år av framgångsrik verksamhet som medlem i föreningens 
och/eller kretsens styrelse eller som övrig funktionär i föreningen och/eller 

kretsen. Då man i kretsen bedömer förtjänstfull verksamhet hänvisas till 
de grunder som nämndes i föregående punkter. 
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Av speciellt vägande skäl kan en person som tidigare inte beviljats förtjänsttecknet i 

silver beviljas förtjänsttecknet i guld. 

Förtjänsttecknet i guld kan också  beviljas en person som har varit i tjänst 

hos Pensionstagarnas Centralförbund  rf eller Täyttä Elämää Lomat AB i 
minst 10 år. 

  

 

2 § Förtjänsttecknet i guld beviljas av förbundsstyrelsen eller av ett av styrel-

sen bemyndigat arbetsutskott på skriftligt förslag av en pensionstagarfö-
rening eller krets. 

 

Förslag om beviljande av förtjänsttecken till en person i tjänst hos förbun-
det eller Täyttä Elämää Lomat AB görs av förbundets förvaltningschef. 

 

3 § Förbundsbyrån har en katalog över de personer som beviljats fört-
jänsttecknet i guld. 

 

4 § Namnen på dem som beviljats förtjänsttecknet i guld publiceras efter 

överlämnandet i tidningen Eläkkeensaaja-Pensionstagaren. 

 

 

STORA FÖRTJÄNSTTECKNET 

1 § Förbundets numrerade stora förtjänsttecken kan beviljas en medlem i en 
pensionstagarförening som på ett förtjänstfullt och långvarigt sätt arbetat 

i förbundets förvaltning och/eller kretsens och föreningens verksamhet, 
och som tidigare har beviljats förbundets förtjänsttecken i guld. 

 

Aktivitet i förbundets förvaltning avser en minst sex år lång verksamhet i 
förbundets styrelse och/eller fullmäktige. 

En långvarig och förtjänstfull verksamhet på övrig nivå än i förbundets för-
valtning avser en minst tio år lång förtjänstfull verksamhet i kretsstyrelsen 
eller som övrig funktionär (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kas-

sör), samt en minst tioårig verksamhet som medlem i föreningens styrelse 
eller övrig funktionär (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör). 

Stora förtjänsttecknet kan också beviljas en person som på nationell nivå 
på ett särskilt förtjänstfullt sätt arbetatför att förbättra pensionstagarnas 
ställning, samt till en person som särskilt förtjänstfullt verkat i förbundets 

och/eller dess bolags tjänst. 

 

2 § Det stora förtjänsttecknet beviljas av förbundsstyrelsen på skriftligt förslag 
av en pensionstagarförening eller krets eller förbundsstyrelsens arbet-
sutskott. 
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3 § Förbundsbyrån har en katalog över de personer som beviljats förbundets 

stora förtjänsttecken. 

 

4 § Namnen på dem som erhållit förbundets stora förtjänsttecken publiceras 

efter överlämnandet i tidningen Eläkkeensaaja-Pensionstagaren. 

 

 
FÖRTJÄNSTMEDALJ 

Förtjänstmedaljen beviljas av EKL:s styrelse eller dess arbetsutskott på 

skriftligt förslag till en person som särskilt förtjänstfullt har verkat i för-
bundet, kretsen eller föreningen eller på annat sätt resultatrikt arbetat för 

att förbättra pensionstagarnas levnadsvillkor, samhälleliga ställning 
livskvalitet. Förtjänstmedaljen kan av särskilt vägande skäl beviljas en 
person som inte tidigare beviljats något förtjänsttecken. 

Förbundsbyrån har en katalog över de personer som beviljats förtjänstme-
daljen. 

Namnen på dem som erhållit förtjänstmedaljen publiceras efter över-
lämnandet i tidningen Eläkkeensaaja-Pensionstagaren. 

 

 
 


