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Kunniajäsen
Ansiomerkit
Heikki Tuomala -palkinto
Suomen liikunta ja urheilu ry:n ansiomerkit
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja mitalit

KUNNIAJÄSEN
Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi
ja kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat pitkään toimineet ansiokkaasti liiton
hyväksi. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa.
Kunniapuheenjohtajana voi olla yksi henkilö kerrallaan.

2.

ANSIOMERKIT
Ansiomerkit ovat:
Kultainen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki
Ansiomerkit myöntää liittohallitus tai sen asettama palkitsemisyksikkö.
Ansiomerkki voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle. Ansiomerkki on
henkilökohtainen ja se voidaan myöntää vain täysi-ikäiselle henkilölle.
Ansiomerkki jaetaan liiton kustannuksella.
Kultainen ansiomerkki
Kultaisen ansiomerkin myöntää liittohallitus saatuaan perustellun ehdotuksen
palkitsemisyksiköltä. Edellytyksenä kultaisen ansiomerkin saamiselle on erityisen
ansiokas toiminta kansainvälisellä, valtakunnallisella tai seuratasolla. Hopeisen
ansiomerkin myöntämisestä tulee olla vähintään kolme vuotta. Kultaiset
ansiomerkit numeroidaan. Kultaisen ansiomerkin saaja saa liiton
ainaisvapaakortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyn kaikkiin Suomessa pelattaviin
koripallo-otteluihin.
Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki myönnetään liittohallituksen tai sen valtuuttaman elimen
päätöksellä henkilölle, joka menestyksellisesti on toiminut liiton tai sen alueiden
ja seurojen hyväksi. Toimintavuosia lajin parissa edellytetään olevan vähintään
kahdeksan. Pronssisen ansiomerkin myöntämisestä tulee olla vähintään neljä
vuotta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää pelaajalle tai erotuomarille, joka
erityisen merkityksellisesti on edustanut Suomea ja koripalloilua kansallisissa ja
kansainvälisissä kilpailuissa.

Pronssinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki myönnetään liittohallituksen tai sen valtuuttaman elimen
päätöksellä henkilöille, joka ansiokkaasti on toiminut usean vuoden aikana
koripalloilun hyväksi.
3.

HEIKKI TUOMALA -PALKINTO
Liitto jakaa vuosittain Heikki Tuomala -palkinnon vapaaehtoisesta koripallotyöstä.
Palkittavan tulee olla viimeksi kuluneen vuoden aikana vapaaehtoistyöllään
merkittävästi edistänyt koripalloilun menestymistä liitto-, alue- tai seuratasolla.
Esitykset palkinnon saajaksi tulee tehdä palkitsemisyksikölle vuosittain 15.3.
mennessä.

4.

SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY:N ANSIOMERKIT
Ansiomerkkejä myönnetään henkilöille tunnustukseksi valtakunnallisella,
alueellisella tai paikallisella tasolla liikunnan kansalaistoiminnan piirissä tehdystä
työstä lasten ja nuorten liikunnan, kunto- ja terveysliikunnan, kilpa- ja huippuurheilun, koululais- ja opiskelijaliikunnan, erityisliikunnan, liikunnan
järjestötoiminnan tai muun liikuntaa edistävän toiminnan hyväksi.
Ansiomerkkiehdotukset tulee lähettää SLU:n hallitukselle osoitettuna helmikuun
tai elokuun loppuun mennessä. Ansiomerkkisääntöjä ja hakemuslomakkeita on
saatavana osoitteessa www.slu.fi.

5.

SUOMEN LIIKUNTAKULTTUURIN JA URHEILUN ANSIORISTIT JA MITALIT
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja mitalit anotaan
opetusministeriöltä. Koripalloliitto vastaa koripalloliiton hallituksen tai
palkitsemisyksikön hakemien ansioristien ja mitalien kustannuksista. Ansioristien
ja mitalien sääntöjä ja hakemuslomakkeita on saatavana osoitteessa
www.minedu.fi/opm/liikunta. Anomukset tulee tehdä opetusministeriölle
viimeistään 31.10.
Ohjeita ansiomerkkien hakemiseen
Edellä esitettyjä ansiomerkkejä haetaan erillisellä
ansiomerkkihakemuslomakkeella, jota on saatavana Koripalloliiton toimistosta tai
osoitteesta www.koris.net. Ehdotuksia kunniajäseniksi ja Heikki Tuomala palkinnon saajiksi voi tehdä palkitsemisyksikölle. Kultaisen ansiomerkin ja muun
huomionosoituksen hakemukseen on liitettävä erillinen ansioluettelo
liikuntatoiminnasta.
Ansiomerkkihakemukset tulee toimittaa Koripalloliiton tai sen alueen toimistoon.
Ansiomerkkihakemuksia käsittelee liitossa luottamushenkilöelin, joten
hakemuksen käsittelyyn on varattava vähintään yksi kuukausi aikaa.
Koripalloliitto ylläpitää palkinnonsaajista atk-pohjaista rekisteriä, josta voi
tarkistaa henkilön aikaisemmat huomionosoitukset.

